
ேகாவி�ப�	 நகரா�சி 

சாதாரண ��ட� 

அ��ைடயீ� !          
           நிக�� ம�களகரமான !பகி"# வ"ட� �ர�டாசி தி�க$-13, 

நா$:30.09.2022� ேததி ெவ$ளி கிழைம காைல 12.00 மணியளவி� 
நக�ம�ற ��ட அர�கி� ைவ3# நைடெபற சாதாரண ��ட�.  

 

   4�னிைல:-கா.க"ணாநிதி 

    நக�ம�ற தைலவ� 
 

 

ெபா�� எ� 1 
 இ�நகரா�சி வா�� எ� 02 நடராஜ�ர�தி� �தியதாக அ�க வா! 
ைமய$க�!ட%  க��% பணி$( ),24,00/- ல�ச% மதி/ப�ீ!� ேம2ெகா�ள 

இ�நக� ம ற தைலவ� அவ�களா� 29.06.2022� ம ற எ� 125 நி�வாக அ9மதி 

வழ�க/ப���ள;. அத ப! ேம2ப! பணி$( 20.07.2022 அ =  ஒ/ப�த��ளி 

ேகா@யதி� வர/ெப2=�ள இர�� ஒ/ப�த/��ளி விபர% 

1) V.ச�யசீல  - மதி/ப�ீைட விட (--)0.01% (ைறE 

2)             H.F(ம; இ/ராஹி% - மதி/ப�ீைட விட (+)0.25% அதிக% 

  

வர/ெப2=�ள 2 ஓ/ப�த/��ளிகளி� மதி/ப�ீைடவிட (--)0.01%(ைறவாக 
வழ�கிJ�ள ஒ/ப�த$கார� தி� V.ச�யசீல  அவ�களி  ஒ/ப�த/��ளிைய 

ஏ2க ம ற�தி  அ9மதி$( ைவ$க/ப�கிற;. 

அ5வலக 6றி7�:- 

க�வி நிதியிலி��; பணி ெசLதிட ம ற% அ9மதி$கலா%. 

ந.க.எ�.1802/2022/இ1 

தN�மான எ�.237 
தN�மான%:-    அ9மதி$க/ப�ட;. 
 

ெபா�� எ� 2 

இ�நகரா�சி$(�ப�ட கா�திநக� நகரா�சி ப�ளியி� மராம�; ெசLJ%  

பணி$( ).15.00/- ல�ச% மதி/ப�ீ!� ேம2ெகா�ள இ�நக� ம ற தைலவ� 

அவ�களா� 29.06.2022� ம ற எ� 122 நி�வாக அ9மதி வழ�க/ப���ள;. 



அத ப! ேம2ப! பணி$( 20.07.2022 அ =  ஒ/ப�த��ளி ேகா@யதி� 

வர/ெப2=�ள இர�� ஒ/ப�த/��ளி விபர% 

1) P. மா@F�;/பா�!ய  - மதி/ப�ீைட விட (--)0.01% (ைறE 

2)             P. F�;/பா�! - மதி/ப�ீைட விட (+)0.23% அதிக% 

 வர/ெப2=�ள 2 ஓ/ப�த/��ளிகளி� மதி/ப�ீைடவிட (--)0.01%(ைறவாக 
வழ�கிJ�ள ஒ/ப�த$கார� தி� P. மா@F�;/பா�!ய  அவ�களி  

ஒ/ப�த/��ளிைய ஏ2க ம ற�தி  அ9மதி$( ைவ$க/ப�கிற;. 

அ5வலக 6றி7�:- 

ம ற% அ9மதி$கலா%. 

ந.க.எ�.1803/2022/இ1 

தN�மான எ�.238 
தN�மான%:-    அ9மதி$க/ப�ட; 

 
ெபா�� எ� 3 

இ�நகரா�சி$(�ப�ட கி�Qணா நக� உர$கிட�( ப(தியி� ேபா�ெவ� 
ம2=% க%/ரச� ேமா�டா� அைம/பத2(% ம2=% S�த� பணிக� ெசLJ% 
பணி$( ).6,50/- ல�ச% மதி/ப�ீ!� ேம2ெகா�ள இ�நக� ம ற தைலவ� 
அவ�களா� 29.06.2022� ம ற எ� 124 நி�வாக அ9மதி வழ�க/ப���ள;. 
அத ப! ேம2ப! பணி$( 20.07.2022 அ =  ஒ/ப�த��ளி ேகா@யதி� 
வர/ெப2=�ள இர�� ஒ/ப�த/��ளி விபர% 
1) P. F�;/பா�! - மதி/ப�ீைட விட (--)0.09% (ைறE 

2)             P. மா@F�;/பா�!ய  - மதி/ப�ீைட விட (+)0.35% அதிக% 

 வர/ெப2=�ள 2 ஓ/ப�த/��ளிகளி� மதி/ப�ீைடவிட (--)0.01%(ைறவாக 
வழ�கிJ�ள ஒ/ப�த$கார� தி� P.F�;/பா�! அவ�களி  ஒ/ப�த/��ளிைய 

ஏ2க ம ற�தி  அ9மதி$( ைவ$க/ப�கிற;. 

அ5வலக 6றி7�:- 

(!நN� நிதியி  கீT ெசLதிட ம ற% அ9மதி$கலா%. 

ந.க.எ�.1804/2022/இ1 

தN�மான எ�.239 
தN�மான%:-    அ9மதி$க/ப�ட; 

 

ெபா�� எ� 4 



ேகாவி�ப�! நகரா�சி அUவலக நக�ம ற S�டர�கி� WALL PAINTING , 
FALSE CEILING, PARTITION AND SOUND SYSTEM ஏ2பா� ெசLJ% பணி$( ).24.00/- 
ல�ச% மதி/ப�ீ!� ேம2ெகா�ள இ�நக� ம ற தைலவ� அவ�களா� 
29.06.2022� ம ற எ� 110 � நி�வாக அ9மதி வழ�க/ப���ள;. அத ப! 
ேம2ப! பணி$( 20.07.2022 அ =  ஒ/ப�த��ளி ேகா@யதி� வர/ெப2=�ள 
இர�� ஒ/ப�த/��ளி விபர% 
1) NILGIRI FURNITURE WORLD, 

COIMBATORE 

- மதி/ப�ீ� விைல விகித%  

2)            AISHWARYA FURNITURE WORLD,                 

COIMBATORE 
- மதி/ப�ீைட விட (+)0.49% அதிக% 

 வர/ெப2=�ள 2 ஓ/ப�த/��ளிகளி� மதி/ப�ீைடவிட விைல விகித% 
(ைறவாக வழ�கிJ�ள NILGIRI FURNITURE WORLD, COIMBATORE நி�வன�தி   
ஒ/ப�த/��ளிைய ஏ2க ம ற�தி  அ9மதி$( ைவ$க/ப�கிற;. 
அ5வலக 6றி7�:- 

நகரா�சி ெபா; நிதியிலி��; ெசலE ெசLதிட ம ற% அ9மதி$கலா%. 
ந.க.எ�.1815/2022/இ1 
தN�மான எ�.240 
தN�மான%:-    அ9மதி$க/ப�ட; 

 

ெபா�� எ� 5 

இ�நகரா�சி வா�� எ� 35 ேஜாதி நக� 4வ; ெத� கிழ$( ப(தி (=$( 
ெத�வி� �தியதாக ேபவ� பிளா$( சாைல  அைம$(% பணி$( ).4.00/- ல�ச% 
மதி/ப�ீ!� ேம2ெகா�ள இ�நக� ம ற தைலவ� அவ�களா� 29.06.2022� ம ற 
எ� 161� நி�வாக அ9மதி வழ�க/ப���ள;. அத ப! ேம2ப! பணி$( 
26.07.2022 அ = ஒ/ப�த��ளி ேகா@யதி� வர/ெப2=�ள இர�� 
ஒ/ப�த/��ளிகளி  விபர% 

1) K. ஆன�தராi - மதி/ப�ீைட விட (--)0.07% (ைறE 

2)             H. தFகம; இ/ராஹி% - மதி/ப�ீைட விட (+)0.1% அதிக% 

 வர/ெப2=�ள 2 ஓ/ப�த/��ளிகளி� மதி/ப�ீைடவிட (--)0.01%(ைறவாக 
வழ�கிJ�ள ஒ/ப�த$கார� தி� K. ஆன�தராi அவ�களி  ஒ/ப�த/��ளிைய 
ஏ2க ம ற�தி  அ9மதி$( ைவ$க/ப�கிற;. 
அ5வலக 6றி7�:- 

நகரா�சி ெபா; நிதியிலி��; ெசலE ெசLதிட ம ற% அ9மதி$கலா%. 
ந.க.எ�.  /2022/இ1 
தN�மான எ�.241 
தN�மான%:-    அ9மதி$க/ப�ட; 



 

ெபா�� எ� 6 
 இ�நகரா�சி வா�� எ� 9 �;கிராம% ெத�வி� �தியதாக j�க அைம$(% 

இட�தி� ெச!க� ம2=% மராம�; பணி$( மி  ேமா�டா� ெபா��தி ைப/ைல  

பதி�; த�ணN� விநிேயாக% ெசLJ% பணி$( ). 2.30 இல�ச% மதி/ப�ீ!� 

ேம2ெகா�ள இ�நக� ம ற தைலவ� அவ�களா� 29.07.2022� ம ற எ� 160 நி�வாக 

அ9மதி வழ�க/ப���ள;. அத ப! ேம2ப! பணி$( 26.07.2022 அ = ஒ/ப�த/��ளி 

ேகா@யதி� வர/ெப2=�ள இர�� ஒ/ப�த/��ளிகளி  வபிர%. 

1) P. மா@F�;/பா�!ய  - மதி/ப�ீைட விட (--)0.01% (ைறE 

2)             P. F�;/பா�! - மதி/ப�ீைட விட (+)0.56% அதிக% 

வர/ெப2=�ள 2 ஓ/ப�த/��ளிகளி� மதி/ப�ீைடவிட (--)0.01%(ைறவாக 
வழ�கிJ�ள ஒ/ப�த$கார� தி� P. மா@F�;/பா�!ய  அவ�களி  

ஒ/ப�த/��ளிைய ஏ2க ம ற�தி  அ9மதி$( ைவ$க/ப�கிற;. 

அ5வலக 6றி7�:- 

நகரா�சி ெபா; நிதியிலி��; ெசLதிட ம ற% அ9மதி$கலா%. 

தN�மான எ�.242 
தN�மான%:-    அ9மதி$க/ப�ட; 

 

ெபா�� எ� 7 
 ேகாவி�ப�! நகரா�சி சீவல/ேப@ தைலைம நNேர2= நிைய�திU�ள 500KVA 

மி மா2றி ம2=% இளேவ�கா� ;ைண நNேர2= நிலய�தி� உ�ள 315KVA மி  

மா2றிைய சீ�ெசLJ% பணி$( ). 1.55 இல�ச% மதி/ப�ீ!� ேம2ெகா�ள இ�நக� ம ற 

தைலவ� அவ�களா� அ9மதி வழ�க/ப���ள;. அத ப! ேம2ப! பணி$( 26.07.2022 

அ = ஒ/ப�த/��ளி ேகா@யதி� வர/ெப2=�ள இர�� ஒ/ப�த/��ளிகளி  வபிர%. 

1) P. மா@F�;/பா�!ய  - மதி/ப�ீைட விட (--)0.01% (ைறE 

2)             P. F�;/பா�! - மதி/ப�ீைட விட (+)0.10% அதிக% 

வர/ெப2=�ள 2 ஓ/ப�த/��ளிகளி� மதி/ப�ீைடவிட (--)0.01%(ைறவாக 
வழ�கிJ�ள ஒ/ப�த$கார� தி� P. மா@F�;/பா�!ய  அவ�களி  

ஒ/ப�த/��ளிைய ஏ2க ம ற�தி  அ9மதி$( ைவ$க/ப�கிற;. 

அ5வலக 6றி7�:- 

(!நN� நிதியிலி��; பணி ெசLதிட ம ற% அ9மதி$கலா% 

தN�மான எ�.243 
தN�மான%:-    அ9மதி$க/ப�ட; 

 



ெபா�� எ� 8 
 ேகாவி�ப�! நகரா�சி$(�ப�ட தினச@ ச�ைதயி� ெபா;ம$களி  நல  க�தி 

CCTV ேகமரா ெபா��;% பணி$( 12.08.2022 அ = விைல/��ளி கீT க�டவா= 
ெபற/ப���ளன. 

 

1       Sojourner Computers, Kovilpatti - ) 36993/- (ைறE 

2       Thomson Electronics and Computers, Kovilpatti - ) 42775/- அதிக% 

 வரெப2=�ள 2 விைல/��ளிகளி� (ைறவாக விைல/��ளி ெகா��;�ள 

Sojourner Computers, Kovilpatti நி�வன�தி  விைல/��ளிைய ஏ2க ம ற�தி  

அ9மதி ேவ�ட/ப�கிற;. 

அ5வலக 6றி7�:- 
1. ெபா;நிதியிலி��; ெகா�Fத� ெசLதிட ம ற% அ9மதி$கலா%. 

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

அ9மதி ெப2= ேவைல உ�தரE வழ�கியைத ம ற% அ9மதி$கலா%. 

ந.க.எ�.   /2022/இ1 

தN�மான எ�.244 
தN�மான%:-  அUவலக (றி/�  அ9மதி$க/ப�ட; 

 

ெபா�� எ� 9 
 ேகாவி�ப�! நகரா�சி (!நN� விநிேயாக% ெசLவத2காக தைலைம நNேர2ற 

நிைலய�தி� இ��; ப%பி� ெசLய/ப�% (!நN@  அளைவ க�காணி/பத2காக (!நN� 

அளEமானி ெவ�கேடQ நக� அறிவிய� j�கா அ�கி� ெமயி  சாைலயி� 

ெபா��த/படE�ள;. ேமU% ெமயி  சாைலயி� கனரக வாகன�க� ெச�வதா� 

அளEமானி ெபா��த/ப�ட இட�தி� அளEமானிைய m2றி கா கிn� ெதா�! அைம�; 

கனரக வாகன�க% ெச�U% வைகயி� கா கிn� கவ� சிலா/ அைம$(% பணி$( 

தயா@$க/ப�ட மதி/ப�ீ� ெதாைக )4.50/- இல�ச�தி2( ம ற�தி  அ9மதி 

ேவ�ட/ப�கிற;. 

அUவலக (றி/� :- 

1. (!நN� நிதியிலி��; பணிைய ெசLதிட ம ற% அ9மதி$கலா% 

2. ேம2க�ட பணியி  அவசிய% க�தி நக�ம ற தைலவ� அவ�களி  F  

அ9மதி ெப2= பணி$( ஒ/ப�த/��ளி ேகா@யைத ம ற% அ9மதி$கலா%. 

தN�மான எ�.245 
தN�மான%:- அUவலக (றி/�  அ9மதி$க/ப�ட; 

 

ெபா�� எ� 10 



இ�நகரா�சி$(�ப�ட வா�� எ� 32 பாரதி நக� ேம2( 4வ; (=$(�ெத�வி� 

உ�ள சி=பால% பpதைட�; ேபா$(வர�தி2( இைடqறாக உ�ளதா� அதைன 

அக2றிவி�� �தியதாக சி=பால% அைம$(% பணி$( )75000/-$( ம ற�தி  அ9மதி 

ேவ�ட/ப�கிற;.. 

 அUவலக (றி/� :- 

1. நகரா�சி ெபா;நிதியிலி��; பணிைய ெசLதிட ம ற% அ9மதி$கலா%. 

2. ேம2க�ட பணியி  அவசிய% க�தி நக�ம ற தைலவ� அவ�களி  F  

அ9மதி ெப2= பணி$( ஒ/ப�த/��ளி ேகா@யைத ம ற% அ9மதி$கலா%. 

தN�மான எ�.246 
தN�மான%:-  அUவலக (றி/�  அ9மதி$க/ப�ட; 
ெபா�� எ� 11 
 இ�நகரா�சி$(�ப�ட வா�� எ� 9 Fகம; சாலியா�ர% 2,3,4வ; ெத�வி� 
உ�ள சி=பால% பpதைட�;�ளதா� அதைன அக2றிவி�� �தியதாக சி=பால% 

அைம$(% பணி$( தயா@$க/ப�ட மதி/ப�ீ�� ெதாைக )3.00/- இல�ச�தி2( 

ம ற�தி  அ9மதி ேவ�ட/ப�கிற;. 

அUவலக (றி/� :- 

1. நகரா�சி ெபா;நிதியிலி��; பணிைய ெசLதிட ம ற% அ9மதி$கலா%. 

2. ேம2க�ட பணியி  அவசிய% க�தி நக�ம ற தைலவ� அவ�களி  F  

அ9மதி ெப2= பணி$( ஒ/ப�த/��ளி ேகா@யைத ம ற% அ9மதி$கலா%. 

தN�மான எ�.247 
தN�மான%:-  அUவலக (றி/�  அ9மதி$க/ப�ட; 
 

 

ெபா�� எ� 12 
 ேகாவி�ப�! நகரா�சியி� 15வ; ம�திய நிதி$(p மானிய% United Grant 2021-22  கீT 
ெசLய/ப���ள பணி$( நகரா�சி நி�வகா இய$(ன�. ெச ைன அவ�களி  க!த% 

ந.க.எ�.31116/2021/CFC-1நா�.24.08.20232  பணி ஒ;$கீ� ெசLய/ப�� நி�வாக அ9மதி 

வழ�க/ப���ள;. ேமU% ஒ;$கீ� ெசLய/ப�ட பணி கீTக�டவா= 

 

Sl 

No 

Name of the Work Estimate Cost                         

(Rs in Lakh) 

`1. சா�தி@ நக� பிரதான சாைலயி� (137033R433) நN� 

வ!கா� க��மான% 835மீ நNளF�ள ெவ � 0.30மீ 

0.45மீ உயர% வா�� எ� 33. 

(Construction of Storm water drain at Sasthri Nagar main Road 

(137033R433) length 835m vent 0.30m 0.45m height ward no/33.) 

20.00 

  

ேம2க�ட பணிகைள ெசLவத2( ம ற�தி  அ9மதி ேவ�ட/ப�கிற;. 



அ5வலக 6றி7�:- 

1. ம ற% அ9மதி$கலா%. 

2. ேம2க�ட பணிகைள 15வ; ம�திய நிதி$(p மா ய% 2021-22 United 

Grant   கீT பணி ேம2ெகா�ளவத2( ம ற% அ9மதி$கலா%. 

ந.க.எ�.76/2022/இ1 

தN�மான எ�.248 
தN�மான%:-  அUவலக (றி/�  அ9மதி$க/ப�ட; 
 

 
 

 

ெபா�� எ� 13 
 ேகாவி�ப�! நகரா�சி நக�ம ற தைலவ� ம2=% ஆைணயாள� அவ�களி  

அUவலக பய பா�!2( �கா�பிேயா ம2=% ெபாலிேரா ஆகிய இ� வாகன�க� 

ெகா�Fத� ெசLய/ப�ட;. ேமU% வாகன�தி2(@ய சாைல வ@ ம2=% பதிE 

க�டன% ெசU�த ேவ�!ய நிைலயி� ேக�� )249770/- �கா�பிேயா வாகன% ம2=% 

)96837/- ெபாலிேராவாகன% ஆகிய இ�வாகன�க�$( ேச��; ெமா�த% ) 346607/- 
ைய ECS �ல% ெஜL ஆ�சேநயா ஓ��ந� பயி2சி ப�ளி நி=வன�தி2( 17.08.2022 

இ = ெசU�த/ப���ள;. ேமU% வாகன�தி2( ெதாைக ெசU�;% ெபாp; online� 
ேக�� S�தலாக வர/ெப2=�ள;. ஆகேவ S�தலாக வர/ெப2=�ள ெதாைக )93293/-

ைய �கா�/பிேயா வாக % ம2=% ெபாலிேரா வாகன�க�$( ேச��; ECS 

ெசLவத2(% காலதாமதமாக ெதாைக ெசU�த/ப�வதா� அபராதெதாைக �கா�பிேயா 

வாகன�தி2( ) 3700/- ம2=% ெபாலிேரா வாகன�தி2( )4246/- ேச��; ெமா�த% 
)6700/- ெஜL ஆ�சேநயா ஓ��ந� பயி2சி ப�ளி நி=வன�தி2( ெசU�;வத2(% 

ம2=% இ� வாகன�க�$(% இனி வ�% கால�களி� ஆ(% ெசலவின�கைள 

ேம2ெகா��வத2( உ�ேதச ெசலவின�தி2(% ம ற�தி  அ9மதி ேவ�ட/ப�கிற;. 

அUவலக (றி/�  

1. ேம2க�ட வாகன�க�$( ெசவின�கைள நகரா�சி (!நN� நிதியிலி��; 

ெசலE ெசLதிட ம ற% அ9மதி$கலா%. 

2. ேம2க�ட பணியி  அவசர அவசிய% க�தி நக�ம ற தைலவ� அவ�களி  

F  அ9மதி ெப2= ெதாைக ெசU�தியைத ம ற% அ9மதி$கலா%. 

தN�மான எ�.249 
தN�மான%:-  அUவலக (றி/�  அ9மதி$க/ப�ட; 
 

 

ெபா�� எ� 14 



இ�நகரா�சி ெபாறியிய� பி@E வாகன எ� TN 96F 6372 வாகன�தி2( 
Extra Fitting ம2=% S�த� பணி ேம2ெகா��% பணி$( 01.09.2022 அ = 
விைல/��ளி ெபற/ப�டதி� கீTக�டவா= வற/ப���ளன. 

1  Aathithya Cars Jewels., Thirunelvelli _ ) 54950/- (ைறE 

2  Arasan Car Jewels Thirunelvelli _ ) 59575/- அதிக% 

3  Nellai Car world Thirunelvelli _ ) 62850/- அதிக% 

வர/ெப2=�ள 3 விைல/��ளிகளி� (ைறவான விைல/��ளி 

ெகா��;�ள Aathithya Cars Jewels., Thirunelvelli, நி=வன�தி  விைல/��ளிைய 
ஏ2க ம ற�தி  அ9மதி ேவ�ட/ப�கிற;. 

அUவலக (றி/� 

1. நகரா�சி ெபா; நிதியிலி��; ெசலE ெசLதிட ம ற% 

அ9மதி$கலா%. 

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

அ9மதி ெப2= பணி$( ேவைல உ�திரE வழ�கியைத ம ற% 

அ9மதி$கலா%. 

தN�மான எ�.250 
தN�மான%:-  அUவலக (றி/�  அ9மதி$க/ப�ட; 
 

 

ெபா�� எ� 15 

இ�நகரா�சி ெபாறியிய� ப@E வாகன எ� TN 96F 6997 வாகன�தி2( 

Extra Fitting ம2=% S�த� பணி ேம2ெகா��% பணி$( 01.09.2022 அ = 
விைல/��ளி ெபற/ப�டதி� கீTக�டவா= ெபற/ப���ளன. 

1  Aathithya Cars Jewels., Thirunelvelli _ ) 64150/- (ைறE 

2  Arasan Car Jewels Thirunelvelli _ ) 72900/- அதிக% 

3  Nellai Car world Thirunelvelli _ ) 73800/- அதிக% 

வர/ெப2=�ள 3 விைல/��ளிகளி� (ைறவான விைல/��ளி 

ெகா��;�ள Aathithya Cars Jewels., Thirunelvelli, நி=வன�தி  விைல/��ளிைய 
ஏ2க ம ற�தி  அ9மதி ேவ�ட/ப�கிற;. 

அUவலக (றி/� 

1. நகரா�சி ெபா; நிதியிலி��; ெசலE ெசLதிட ம ற% 

அ9மதி$கலா%. 



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

அ9மதி ெப2= பணி$( ேவைல உ�திரE வழ�கியைத ம ற% 

அ9மதி$கலா%. 

தN�மான எ�.251 
தN�மான%:-  அUவலக (றி/�  அ9மதி$க/ப�ட; 
 

 

ெபா�� எ� 16 

 மா��மி( நகரா�சி நி�வாக ;ைற அைம�ச� அவ�களி  தழிTநா� 

ச�ட/ம ற அறிவி/� 2022-2023 நா� 07.04.2022 அறிவி/� எ� 16� நகர�தி� 

கா2ேறா�டமான ப(திகளி� Lung Space  அதிக@$(% நடவ!$ைகயாக 124 

உ�ளா�சி அைம/�களி� ேதா$க�தி�$கழிEகைள Bio-Mining Fைறயி� அக2ற 

மீ�க/ப���ள 369 ஏ$க� நில�தி� ).25.00 ேகா! மதி/ப�ீ!� நக��ற கா�க� 

உ�வா$க/ப�% என அறிவி�;�ளா�. அத ப! ேகாவி�ப�!நகரா�சியி� 

15வ; ம�திய நிதி$(p மானிய% Tied Grant2022-23  கீT ஒ;$கீ� ெசLய/ப��ள 

ெதாைகயி� பணியிைன ேம2ெகா�ள நகரா�சி நி�வாக இய$(ன�. ெச ைன 

அவ�களி  க!த% ந.க.எ�.18277/2022/CFC-1 நா�.26.08.2022  பணி ஒ;$கீ� 

ெசLய/ப�� நி�வாக அ9மதி வழ�க/ப���ள;. ேமU% ஒ;$கீ� 

ெசLய/ப�ட பணி கீTக�டவா=,  

Sl 

No 

Name of the Work Estimate Cost                         

(Rs in Lakh) 

1. ேகாவி�ப�! நகரா�சி  கி�Qணா நக� 

உர$கிட�( ப(தியி� mமா� 1704 மர�க� ந�� 

மியாவா$கி கா�க� உ�வா$(% பணி. 

4.91 

   

      ேம2க�ட பணிகைள ெசLவத2( ம ற�தி  அ9மதி ேவ�ட/ப�கிற;. 

அUவலக (றி/� 

1. ம ற% அ9மதி$கலா%. 

2. ேம2க�ட பணிகைள 15வ; ம�திய நிதி$(p மா ய% 2022-23  கீT 

ஒ;$கீ� ெசLய/ப���ள ெதாைகயி� பணிகைள ேம2ெகா�வத2( 

ம ற% அ9மதி$கலா%. 

ந.க.எ�. 1056/2022/இ1 

தN�மான எ�.252 
தN�மான%:-  அUவலக (றி/�  அ9மதி$க/ப�ட; 
 

 



ெபா�� எ� 17 

 ேகாவி�ப�! நகரா�சி ெபாறியிய� பி@E வாகன எ� TN 69 AV 
52482கான இ �ர � F!வைடவதா� அதைன �;/பி/பத2( ஆ(% 
ெசலE�ெதாைக  ).11476/- ைய  United India Insurance Company Kovilpatti$( 
ெசU�;வத2( ம ற�தி  அ9மதி ேவ�ட/ப�கிற;. 
அ5வலக 6றி7�:- 

1. நகரா�சி ெபா;நிதியிலி��; ெசலE ெசLதிட ம ற% 

அ9மதி$கலா%. 

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

அ9மதி ெப2= ெதாைக ெசU�தியைத ம ற% அ9மதி$கலா%. 

தN�மான எ�.253 
தN�மான%:-  அUவலக (றி/�  அ9மதி$க/ப�ட; 
 

 

ெபா�� எ� 18 

 ேகாவி�ப�! நகரா�சி வா�� எ� 22 ெசLய; உேச  ெத� ெமயி  

ெத�வி� உ�ள சி=பால% பpதைட�; ெபா;ம$க�$(% ேபா$(வர�;$(% 

இைடqராக இ�/பதா� அதைன அக2றிவி�� �தியதாக சி=பால% அைம$(% 

பணி$( தயா@$க/ப�ட மதி/ப�ீ� ெதாைக )1.60/- இல�ச�தி2( ம ற�தி  

அ9மதி ேவ�ட/ப�கிற;. 

அUவலக (றி/�:-  

 நகரா�சி ெபா;நிதியிலி��� பணி ெசLதிட ம ற% அ9மதி$கலா%. 

தN�மான எ�.254 
தN�மான%:-  அ9மதி$க/ப�ட; 
 

 

ெபா�� எ�  19 

 ேகாவி�ப�! நகரா�சி பராம@/பிU�ள j�க ;ைண நNேர2= 

நிைலய�திலி��; ேம�நிைல நN��ேத$க� ெதா�!$( மி ேமா�டா� �ல% 

(!நN� நNேர2ற% ெசLய/ப�கிற;. அ�வா= நNேர2ற% ெசLய/ப�வத2= நேர 

35HP மி  ேமா�டா� இ��; தாU$கா, m/பிரமணிய�ர%, ஊரணி�ெத�, 

கடைலq� ெமயி  ேரா� ம2=% ப�களா�ெத� ேம�நிைல நN��ேத$க� 

ெதா�!யிலி��; நNேர2ற% ெசLJ% வைகயி� தமிTநா� (!நN� வ!கா� 

வா@ய�தி  �ல% பணிக� ேம2ெகா�ள/ப�ட;. ேமU% (!நN� விநிேயாக% 

ெசLவத2( காலதாமத% ஏ2ப�� (!நN� விநிேயாக% கால இைடேவைல 

அதிகமாகிற;. எனேவ ெபா;மக$ளி  நல  க�தி கால இைடேவளிைய 

(ைற$(% ெபா��� �தியதாக 35HP மி  ேமா�டா� ெபா��தி தனியாக ைப/ 



�ல% ஏ2கனேவ உ�ள ப%பி� ெமயி  (ழாயி� இைண�; கடைலq� 

OHT$( த�நN� ஏ2றிட தயா@$க/ப�ட மதி/ப�ீ� ெதாைக )11.00/- இல�ச�தி2( 

ம ற�தி  அ9மதி ேவ�ட/ப�கிற;. 

அ5வலக 6றி7�:- 

நக� ம$களி  (!நN� அவசிய% க�தி ம ற% இ/பணிைய (!நN� 

நிதியி  கீT ெசLதிட ம ற% அ9மதி$கலா%. 

தN�மான எ�.255 
தN�மான%:-  அ9மதி$க/ப�ட; 
 

 

ெபா�� எ� 20 

 ேகாவி�ப�! நகரா�சி சித%பரா�ர% உர$கிட�கி� இ�நக@� ேசகரமா(% 

(/ைபக� த�ட/ப�� வ�கிற;. இ; க@ச� ம� jமி எ பதினா� த2ேபா; 

ெபL; வ�% ப�வமைழயி  காரணமாக மைழ த�ணN� Fpவ;% ேத�கி 

வாகன�க� உ�ேள ெச�ல இயலாம� தா� சாைலயிேல (/ைபக� 

ெகா�ட/ப�� வ�கிற;. அ�( ெகா�ட/ப���ள (/ைபகைள JCB பய ப��தி 

ேமேல ஏ2றிவி�டா� ம��ேம ெதாட��; (/ைபக� ெகா�ட இயU% 

எ பதா� ேவளா�ைம ெபாறியிய� ;ைறயின� �ல% இ/பணிைய 

ேம2ெகா�ள JCB, Dozzer, Hitachi ேகார/ப�டதி� இ�த வாகன�க� ேவ= 

தி�ட/பணிக�$( பணி ெசL; ெகா�!�/பதா� இ�நகரா�சி பணியிைன 

ேம2ெகா�ள � = மாத கால% அவகாச% ேதைவ/ப�வதாக ெத@வி�; 

30.08.2022� க!த% அளி�;�ளன�. 

 ெபா; ம$களி  ெபா; mகாதார நல  க�தி ம2=% அவசர அவசிய�ைத 

F னி�� இ/பணி$( நக�ம ற தைலவ� அவ�களி  F  அ9மதியி  

ேப@� உ��� விைல/��ளி ேகார/ப�டதி� கீTக�டவா� வர/ெப2=�ள;.  

 

வ.எ� நி=வன�தி  ெபய� விைல விபர% ) 

JCB Dozzer Hitachi 

1 ெவ2றி விநாயக� எ�� �வ��. 

�;ேரா� ேகாவி�ப�!. 628501 
760 970 1660 



2 �மகா எ�� �;ேரா� 5803/5, பாலாஜி 

கா%/ள$�, ச�Fகாதிேய�ட� 

அ�கி� எ�ைடயா�ர% ேரா�, 

ேகாவி�ப�! 628501. 

840 1000 1700 

3 PVK எ�� �வ��, ம�தி�ேதா/� 

ேகாவி�ப�! 628501 
900 1100 1800 

 

இதி� வ.எ� 1� (றி/பி���ள ெவ2றி விநாயக� எ�� �வ��, 

நி�வன�தா@  விைல (ைறவாக உ�ளதாU% ம2=% இ; ேவளா�ைம ெபாறியிய� 

;ைறயின@  விைல விகித/ப! உ�ளதாU% இைத ஏ2= 100 மணி ேநர% JCB 

இய�திர% பய பட�தி$ெகா�ளE% ம2=% ேதைவ/ப!  Dozzer, Hitachi 

பய பட�தி$ெகா�ளE% நக�ம ற தைலவ� அவ�களி  F  அ9மதி ெப2= 

பணிஉ�திரE வழ�கியத2( அ9மதிJ% ம2=% இத  ெபா��� ஏ2ப�% 

ெசலவின�தி2(% ம ற அ9மதி ேவ�ட/ப�கிற;. 

அUவலக (றி/�  
 ம ற% அ9மதி$கலா% 
ந.க.எ�. 2551/2022/எ�1  
தN�மான எ�.256 
தN�மான%:-  அ9மதி$க/ப�ட; 
ெபா�� எ� 21 
 இ�நகரா�சி �;$கிராம�தி� உ�ள ���யி� உர$கிட�கி� (/ைப அைர$(% 

இய�திர�தி� உ�ள பp;கைள நN$க% ெசLய நக�ம ற தைலவ� அவ�களி  F  

அ9மதியி  ெப@� 05.09.2022% ேததி விைல/��ளி ெபற/ப�ட;. இதி� வர/ெப2=�ள 

விைல/��ளிக� கீTக�டவா=. 

வ.எ� நி=வன�தி  ெபய� ஒ� டய@  விைல ). 

1 �மகர ேஜாதி @ைவ�!� ஒ�$�, 

F�தான�த�ர% Fத� ெத�, ேகாவி�ப�!628501 
23500 

2 �ராதா இ ஞ�னிய@� இ ட�!@�, ச�ைத 

ேப�ைட ெத�, ேகாவி�ப�! 628501. 
26000 

3 ச$தி கி�Qணா ேம�டா� @ைவ�!� ஒ�$�, 

த�சிண���தி ெத�, ேகாவி�ப�! 628501 
26800 

  வர/ெப2ற விைல/��ளிகளி� (ைறவாக விைல/��ளி அளி�;�ள 

�மகர ேஜாதி @ைவ�!� ஒ�$�, F�தான�த�ர% Fத� ெத�, 



ேகாவி�ப�!628501,நி=வன�தி2$( பணிஉ�திரE வழ�கியத2(%, இத  ெசலவின% 

)23500/- $(% ம ற அ9மதி ேவ�ட/ப�கிற;. 

அUவலக (றி/�  

 ம ற% அ9மதி$கலா%. 

ந.க.எ�.2649/2022/எ�1 

தN�மான எ�.257 
தN�மான%:-  அ9மதி$க/ப�ட; 
 

 

ெபா�� எ� 22 
 ேகாவி�ப�! நகரா�சி$(�ப�ட சா�தி@ நக� ெமயி  சாைலயி� 

மைழநN� வ!கா� அைம$(% பணி$( நகரா�சி நி�வாக இய$(ந�, ெச ைன 

அவ�களி  ந.க.எ� 31116/2021/CFC-1 நா� .24.08.2022  ப! மதி/ப�ீ� ெதாைக 

)20.00/- இல�ச�தி2( பணி ேம2ெகா�வத2( நி�வாக அ9மதி 

வழ�க/ப���ள;. அத ப!. ேம2ப! பணி$( 09.09.2022 அ = ஒ/ப�த/��ளி 

ேகா@யதி� வர/ெப2=�ள இர�� ஒ/ப�த/��ளிகளி  விபர% 

கீT$க�டவா=. 

1) P. மா@F�;/பா�!ய  - மதி/ப�ீைட விட (--)0.06% (ைறE 

2)             S.ப�ீட� - மதி/ப�ீைட விட (+)0.18% அதிக% 

 வர/ெப2=�ள 2 ஒ/ப�த/��ளிகளி� மதி/ப�ீைடவிட (--)0.06% (ைறவாக 

வழ�கிJ�ள ஒ/ப�த$கார� தி�P.மா@F�;/பா�!ய  அவ�களி  ஒ/ப�த/��ளிைய 

ஏ2க ம ற�தி  அ9மதி$( ைவ$க/ப�கிற;. 

 

அ5வலக 6றி7�:- 

1. ம ற% அ9மதி$கலா% 
2. ேம2க�ட பணியிைன 15வ; நிதி$(p மா ய% 2021-2022 Un Tied Grant-  கீT 
பணியிைன ேம2ெகா�ள ம ற% அ9மதி$கலா%. 

3. ேம2க�ட பணியி  அவசர அவசிய% க�தி நக�ம ற தைலவ� அவ�களி  
F  அ9மதி ெப2= பணி$( ேவைல உ�திரE வழ�கியைத ம ற% 
அ9மதி$கலா%. 

ந.க.எ�. 76/2022/இ1 

தN�மான எ�.258 
தN�மான%:-  அ9மதி$க/ப�ட; 
 

 

ெபா�� எ� 23 
 ேகாவி�ப�! நகரா�சி$(�ப�ட டா�;ைர ப�களா� ெத� Fத� மா�$ெக� 

வைர மைழநN� வ!கா� அைம$(% பணி$( நம$( நாேம தி�ட% 2021-22 கீT நகரா�சி 



நி�வாக இய$(ந�. ெச ைன அவ�களி  ந.க.எ�.27519-48/2021/P நா� .01.08.2022  ப! 

நி�வாக அ9மதி ம2=% நகரா�சி நி�வாக ம�டல ெசய2ெபாறியாள� அவ�களி  

ெதாழி���ப அ9மதி ந.க.எ� 3184/2021/ஈ1 நா�.24.08.2022  ப! மதி/ப�ீ�� ெதாைக 

)48.00/- இல�ச�தி2( பணி ேம2ெகா�வத2( அ9மதி வழ�க/ப���ள;..  அத ப! 

ேம2ப! பணி$( 09.09.2022 அ = ஒ/ப�த/��ளி ேகா@யதி� வர/ெப2=�ள இர�� 

ஒ/ப�த/��ளிகளி  விபர% கீT க�டவா� 

 

1) P.S.R Construction     - மதி/ப�ீைட விட (--)0.02% (ைறE 

2)             RAM COnstruction - மதி/ப�ீைட விட (+)0.10% அதிக% 

வர/ெப2=�ள 2 ஓ/ப�த/��ளிகளி� மதி/ப�ீைடவிட (--)0.02% (ைறவாக 

வழ�கிJ�ள ஒ/ப�த$கார� P.S.R Construction அவ�களி  ஒ/ப�த/��ளிைய ஏ2க 
ம ற�தி  அ9மதி$( ைவ$க/ப�கிற;. 

அ5வலக 6றி7�:- 

1. நம$( நாேம தி�ட% 2021-2022� பணி ெசLதிட ம ற% அ9மதி$கலா% 
2. ேம2க�ட பணியி  நம$( நாேம தி�ட% 2021-2022  கீT பணியிைன 
ேம2ெகா�ள ம ற% அ9மதி$கலா%. 

ந.க.எ�. 3186/2021/இ1 

தN�மான எ�.259 
தN�மான%:-  அUவலக (றி/�  அ9மதி$க/ப�ட; 
 

 

ெபா�� எ� 24 
 ேகாவி�ப�! நகரா�சி வா�� எ� 1 கா�திநக@� உ�ள ேமா�டா� அைற 

பpதைட�;�ளதா� அதைன இ!�; அ/�ற/ப��த ேவ�!J�ளதா� அதிU�ள மி  

இைண/� எ� WG-916-ைய நிர�திர மி  ; !/� ெசLய ேவ�! இ�நகரா�சியிலி��; 

க!த வாயிலாக 26.08.2022  அ = அ9/ப/ப�ட;. அத  அ!/பைடயி� மி சார 

வா@ய% ேம2( பி@E ேகாவி�ப�! அவ�களி  12.09.2022 ேக�பி  ப! )13262/-ைய 

ெசU�திட ெத@வி$க/ப���ள;. ஆைகயா� ேமா�டா� அைற ைய இ!�; பணி 

நைடெபற உ�ளதா� மி  க�டன நிUைவ ெதாைக )13262/-ைய மி சார வா@ய�தி2( 

வைரேவாைல ெசU�;வத2( ம ற�தி  அ9மதி ேவ�ட/ப�கிற;. 

அ5வலக 6றி7�:- 
1. (!நN� நிதியிலி��; ெசலE ெசLதிட ம ற% அ9மதி$கலா%. 

2. ேம2க�ட பணியி  அவசர அவசிய% க�தி நக�ம ற தைலவ� அவ�களி  

F  அ9மதி ெப2= ெதாைக ெசU�தியைத ம ற% அ9மதி$கலா%.  

ந,க,எ�   2022/இ1 

தN�மான எ�.260 
தN�மான%:-  அUவலக (றி/�  அ9மதி$க/ப�ட; 
 

 



ெபா�� எ� 25 
 ேகாவி�ப�! நகரா�சி வா�� எ� 36 m/பிரமணிய�ர% ப(தியி� உ�ள �Lைம 

பணியாள� காலனியி� உ�ள (!யி�/�க� மிகE% பpதைட�;�ளதா� அதைன 

இ!�; அ/�ற/ப��;% பணி ேம2ெகா�ள/பட உ�ளதா� அதிU�ல மி  

இைண/�கைள ;�!/� ெசLவத2( இ�நகரா�சியிலி��; க!த வாயிலாக 26.08.2022 
அ = ெத@வி$க/ப�ட;. அதன!/பைடயி� உதவி மி  ெபாறியாள�, நக� ெத2( பி@E 

ேகாவி�ப�! அவ�களி  09.09.2022 அ = க!த�தி  ப! 10 மி  இைண/�க�$( 

மி க�டன% நிUைவ ெதாைக )7000/- ம2=% 19 மி  இைண/�க�$( )1200 வ Nத% 

) 19•1200=22800/- ைய ெசU�திட ெத@வி$க/ப���ள;. ஆைகயா� மி க�டன 

நிUைவெதாைக )7000/- ம2=% 19 மி  இைண/�க�$( )1200 வ Nத% ) 

19•1200=22800/- ைய தனி�தனியாக வைரேவாைலயாக ெசU�;வத2( ம ற�தி  
அ9மதி ேவ�ட/ப�கிற;. 

அ5வலக 6றி7�:- 
1. நகரா�சி ெபா; நிதியிலி��; ெசலE ெசLய ம ற% அ9மதி$கலா%. 

2. ேம2க�ட பணியி  அவசர அவசிய% க�தி நக�ம ற தைலவ� அவ�களி  

F  அ9மதி ெப2= ெதாைக ெசU�தியைத ம ற% அ9மதி$கலா%.  

ந,க,எ�   2022/இ1 

தN�மான எ�.261 
தN�மான%:-  அUவலக (றி/�  அ9மதி$க/ப�ட; 
 

 

ெபா�� எ�  26 
 ேகாவி�ப�! நகரா�சி வா�� எ� 20 F�$( ெத�வி� உ�ள ேமா�டா� அைற 

பpதைட�;�ளதா� அதிU�ள மி  இைண/� எ� F-284ைய மி  ;�!/� ெசLய 

ேவ�! இ�நகரா�சியிலி��; க!த வாயிலாக 26.08.2022 அ = அ9/ப/ப�ட;. 

அதன!/பைடயி� மி சார வா@ய% கிழ$( பி@E ேகாவி�ப�! அவ�களி  12.09.2022 

ேக�பி  ப! )4977/- ைய ெசU�திட ெத@வி$க/ப���ள;. ஆைகயா� ேமா�டா� 

அைறைய இ!�; பணி நைடெபற உ�ளதா� மி க�டன நிUைவ ெதாைக ) 2977/- 
மி வா@ய�தி2( வைரேவாைலயாக ெசU�;வத2( ம ற�தி  அ9மதி 

ேவ�ட/ப�கிற;. 

அ5வலக 6றி7�:- 
1. (!நN� நிதியிலி��; ெசலE ெசLதிட ம ற% அ9மதி$கலா%. 

2. ேம2க�ட பணியி  அவசர அவசிய% க�தி நக�ம ற தைலவ� அவ�களி  

F  அ9மதி ெப2= ெதாைக ெசU�தியைத ம ற% அ9மதி$கலா%.  

தN�மான எ�.262 
தN�மான%:-  அUவலக (றி/�  அ9மதி$க/ப�ட; 
 

 

ெபா�� எ� 27 



 ேகாவி�ப�! நகரா�சி கா�தி நக� பால  ெத� எ ற Fகவ@ைய சா��த தி�. 

அ பழக  த/ெப. மேனாகர  எ பவ� ஆவி  பா� j� அைம/பத2( இட% ஒ;$கீ� 

ெசL; தர$ ேகா@யத2( ��;$(! மாவ�ட ஆ�சி� தைலவ� அவ�களி  

ந.க.எ�.ஜி2/192/2022 நா�.28.06.2022� ம9வி  மீ; உ@ய நடவ!$ைக ேம2ெகா�ள 

உ�திரவி���ளா�. ேமU% தி�.அ பழக  எ பவ� நகரா�சி ஆைணயாள�$( 

17/08/2022% ேததி அறிவி�;�ள ம9வி� ஆவி  j�தி2( இட ஒ;$கீ� ெசL; த�மா� 

ேகா@J�ளா�. இ; ெதாட�பாக ��;$(! மாவ�ட ஊனF2ேறா�$கான ம= வாTE 

அUவல� அவ�க� 13.09.200� ேகாவி�ப�! நகரா�சி பைழய ேப��; நிைலய�ைத 

ஆLE ெசL; ச�ேவ வா�� –B, பிளா$ -9, நகர �ல எ� -27, ெத  ேம2( �ைலயி� 

வட$( பா��; 10’*10’ அ! அளவி� ஆவி  j� அைம�திட அ9மதி$க 

ேக��$ெகா�டப! இட�ைத ஒ;$கீ� ெசLதிடE% ம2=% த2ேபா;�ள ச�ைத நில 

மதி/ப�ீ!  ப! ேம2ப! இட�தி2( இட வாடைக வ�வாL�;ைற �ல% 

ெதாட�நடவ!$ைக ேம2ெகா�ளE% ேக��$ெகா�டப! இட�ைத ஒ;$கீ� ெசLதிடE% 

ம ற அ9மதி ேவ�ட/ப�கிற;. 

அ5வலக 6றி7�:- 
ம ற% அ9மதி$கலா% 

ந.க.எ� 1835/2022/எ/1 

தN�மான எ�.263 
தN�மான%:-  அ9மதி$க/ப�ட; 
 

 

ெபா�� எ� 28 

ேகாவி�ப�! நகரா�சி தினச@ ச�ைத கைட எ� 298 வ@விதி/� எ� 137/1655 
நட�தி வ�த ஒ/ப�ததார� தி� எ�.mேரQ மா�� 2022 வைர பா$கி ெதாைகைய ெசU�தி  

கைடைய நகரா�சி வச% ஒ/பைட/� ெசL;வி�டா�. தா  ெசU�திய ெட/பாசி� 

ெதாைக )47376/-ஜ தி�%ப வழ�க ேகா@ வி�ண/பி�;�ளா�. ேம2ப! கைட$( 
நிUைவ ஏ;% இ�ைல என வ�வாL பி@வி� (றி/� வழ�க/ப���ள;. எனேவ 

இ�நகர�சி கால�கட�த (�தைக ைவ/� ெதாைக பதிேவ�!� பதிய/ப���ள ெதாைக 

)47376/-ஜ  ஒ/ப�ததார� தி� எ�.mேரQ அவ�க�$( தி�%ப வழ�க ம ற�தி  
அ9மதி$(. 

அ5வலக 6றி7�:- 
 ம ற% அ9மதி$கலா% 

ந,க.எ� 958/2022/பி4 

தN�மான எ�.264 
தN�மான%:-  அ9மதி$க/ப�ட; 
 

 

ெபா�� எ� 29 



 ேகாவி�ப�! நகரா�சி$( எதிராக மா��ைம ெச ைன உய�நNதிம ற�தி� 

தி�மதி.ஓ.mக�தி, (அUவலக உதவியாள�, ேம£� நகரா�சி) எ பவரா� வழ$( எ� 

W.P.(MD)No.24894/2019  �ல% வழ$( ெதாடர/ப�ட;. இ�நகரா�சியி  சா�பாக 

தி�.பி.�னிவா�, வழ$கறிஞ� ஆஜராக வழ$( நைடெப2= 27.04.2022� தN�/�ைர 

ெபற/ப�ட;. ேம2க�% வழ$கி2( வழ$கறிஞ� க�டணமாக )12500/-ெசU�த ேகா@ 
தி�.பி.�னிவா�, வழ$கறிஞரா� க!த% சம�/பி$க/ப���ள;. ேம2கா�% ெதாைக 

)12500/- தி�.பி.�னிவா�, வழ$கறிஞ�$( வழ�(வத2( ம ற�தி  அ9மதி 

ேவ�ட/ப�கிற;. 

அ5வலக 6றி7�:- 

ேம2ப! ெதாைக ) 12500/-ஜ தி�.பி.�னிவா�, வழ$கறிஞ�$( நக�ம ற 
தைலவ� அவ�களி  F  அ9மதி ெப2= ேதாைக ெசU�தியைத ம ற% 

அ9மதி$கலா%/ 

ந.க.எ�1493/2022/சி1 

தN�மான எ�.265 
தN�மான%:-  அ9மதி$க/ப�ட; 
 

 

ெபா�� எ� 30 
 ேகாவி�ப�! நகரா�சி$( எதிராக மா��ைம ெச ைன உய�நNதிம ற�தி� 

தி�.சி.ராேஜ�திர  நகரைம/� அUவல�, எ பவரா� வழ$( எ� W.P.(MD)No4741 of 

2021  �ல% வழ$( ெதாடர/ப�ட;. இ�நகரா�சியி  சா�பாக தி�.பி.�னிவா�, 
வழ$கறிஞ� ஆஜராக வழ$( நைடெப2= தN�/�ைர ெபற/ப�ட;. ேம2க�% வழ$கி2( 

வழ$கறிஞ� க�டணமாக )12500/-ெசU�த ேகா@ தி�.பி.�னிவா�, வழ$கறிஞரா� 
க!த% சம�/பி$க/ப���ள;. ேம2கா�% ெதாைக )12500/- தி�.பி.�னிவா�, 

வழ$கறிஞ�$( வழ�(வத2( ம ற�தி  அ9மதி ேவ�ட/ப�கிற;. 

 

 

 

அ5வலக 6றி7�:- 
ேம2ப! ெதாைக ) 12500/-ஜ தி�.பி.�னிவா�, வழ$கறிஞ�$( நக�ம ற 

தைலவ� அவ�களி  F  அ9மதி ெப2= ேதாைக ெசU�தியைத ம ற% 

அ9மதி$கலா% 

ந.க.எ�. 1162/2017/சி1 

தN�மான எ�.266 
தN�மான%:-  அ9மதி$க/ப�ட; 
 

 

ெபா�� எ� 31 



 இ�நகரா�சி ெபா; mகாதாரபி@வி� அ�வ/ேபா; ஏ2ப�% சி�லைற 

ெசலவின�கைள ேம2ெகா�ள நிர�தர F பண% (Permanent Advance) வசதியி�லாத 
காரண�தினா� �/�ரE அUவல� சி�லைற ெசலவின�கைள ேம2ெகா�ள )1000/-$( 

மிகாம� நிர�திர F பண% வசதி ஏ2ப��;வத2( ம ற அ9மதி ேவ�ட/ப�கிற;. 

அ5வலக 6றி7�:- 
 ம ற% அ9மதி$கலா% 
ந.க.எ� 2830/2022/எ�1 

தN�மான எ�.267 
தN�மான%:-  அ9மதி$க/ப�ட; 
 
 

ெபா�� எ� 32 
 மா��ைம ெச ைன உய�நNதிம ற% ம;ைர கிைளயி� வழ$( எ� 

W.P.(MD)No17418/2019� �Lைம/பணியாள� தி�மதி.ராணி எ பவ@  மக  

தி�.ச�கரலி�க% எ பவரா� (�%ப ஓL¤திய/பய க� அ9மதி$க ெதாடர/ப�ட  

வழ$கி� ேகாவி�ப�! நகரா�சி ஆைணயாள� 3வ; பிரதிவாதியாக ேச�$க/ப�� தா$க� 

ெசLதி��த வழ$( 05.07.2022% ேததி த��ப! ெசLய/ப�ட;. இ�நகரா�சி வழ$கறிஞ�  

தி�.பி.�னிவா�, வழ$கி2( க�டண�ெதாைக )12500/-ைய அ9மதி$க ேகா@யப! 

வழ�கிட ம ற�தி  அ9மதி ேவ�ட/ப�கிற;. 

அ5வலக 6றி7�:- 
ம ற% அ9மதி$கலா% 

ந.க.எ�. 4546/எ�1 

தN�மான எ�.268 
தN�மான%:-  அ9மதி$க/ப�ட; 
 

 

 

ெபா�� எ� 33 

 ேகாவி�ப�! நகரா�சியி  2021- 2022% ஆ�!2கான நி�வாக அறி$ைக 

ம ற�தி  பா�ைவ$(%. பதிவி2(% ைவ$க/ப�கிற;. 

அUவலக (றி/� 
 ம ற% பதிE ெசLயலா% 
ந.க.எ� 365/2022/சி1 

தN�மான எ�.269 
தN�மான%:-  பா�ைவயி�� பதிE ெசLய/ப�ட;. 
 

 



ெபா�� எ� 34 
 ேகாவி�ப�! நகரா�சியி� வ�வாL ஆLவாள� பணியிட%—1. வ�வாL 

உதவியாள� பணியிட%—2 ஆகிய � = பணியிட�கைள 01.10.1999 Fத� 30.09.2000 வைர 

நN�!�; ைவ�;$ெகா�ள நகரா�சி நி�வாக ஆைணயாள�. ெச ைன அவ�கள; 

ெசய�Fைற ஆைண �.F.எ�.40129/2000எ�1, நா�22.07.2000 ப! அ9மதியளி�; 

உ�திறE பிற/பி$க/ப���ள;. 

 இ�நகரா�சியி� வ�வாL ஆLவாள� பணியிட%—1. வ�வாL உதவியாள� 

பணியிட%—2 01.10.2000 Fத� 30.09.2016 வைர நN!�; ைவ�;$ெகா டைம$( பி ேன2�% 

ம2=% 01.10.2016 Fத� நிர�திரமாக ைவ�;$ெகா�வத2( அ9மதி$(மா= ெச ைன. 

நகரா�சி நி�வாக ஆைணயாள� அவ�கைள ேக��$ெகா � நக�ம ற தN�மான% எ� 

2635 நா�.27.03.2017 � தN�மான% நிைறேவ2ற/ப�� அத  ப! பிேரரைண நகரா�சி 

நி�வாக ம�டல இய$(ந�. தி�ெந�ேவலி உ@ய வழிFைறயாக 

அ9/�ைவ$க/ப���ள;. 

 எனேவ ேம2ப! � = பணியிட�கைளJ% 01.10.2000 Fத� 30.09.2019 வைர 

ைவ�;$ெகா�டைம$( ப ேன2�% 01.10.2019 Fத� நிர�தரமாக ைவ�;$ெகா�ள 

அ9மதி$க ேகா@ ேச ைன நகரா�சி நி�வாக ஆைணயாள� அவ�க�$( நக�ம ற 

தN�மான எ� 4048. நா� 30.04.2020 தN�மான% நிைறேவ2ற/ப�� அத ப! நகரா�சி நி�வாக 

ம�டல இய$(ந� தி�ெந�ேவலி. அவ�களி  உ@ய வழிFைறயாக 

அ9/பிைவ$க/ப���ள;. எனேவ இ�நகரா�சி வ�வாL ஆLவாள� பணியிட%—1. 

வ�வாL உதவியாள� பணியிட%—2 ஆகிய � = பணியிட�கைள 01.11.2019 Fத� 

01.12.2021 வைர ைவ�;$ெகா டைம$( பி ேன2�அ9மதிJ%. 01.01.2022 Fத� 31.12.2022 

வைர நிர�தரமாக ைவ�;$ெகா�ள அ9மதி$க ேகா@ நகரா�சி நி�வாக இய$(ந�. 

ெச ைன அவ�க�$( பிேரரைண அ9/பி ைவ$க ம ற�தி  அ9மதி 

ேவ�ட/ப�கிற;. 

அUவலக (றி/� 

 ம ற% அ9மதி$லா%. 

ந.க.எ� 7941/99/சி1        

தN�மான எ�.270 
தN�மான%:-  அ9மதி$க/ப�ட; 
 

ெபா�� எ� 35  

 இ�நகரா�சி இளநிைல உதவியாள�க� பணியிட%—3 பணியிட�க�$( 
01.10.1998 Fத� 30.09.1999 F!ய நN�!�; ைவ�தைம$( பி ேன2�%, 01.10.1999 
Fத� 30.09.2000 வைர நN�!�; ைவ�;$ெகா�ள நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, 
ெச ைன அவ�களி  ெசய�Fைற �.F.எ� 40129/2000/எ�1, நா�.22.07.2000� 
அ9மதியளி�; உ�திரE பிற/பி$க/ப���ள;. அதைன ெதாட��; 01.10.2000 
Fத� 30.09.2019 வைர ைவ�;$ெகா�டைம$( பி ேன2�% 01.10.2019 Fத� 
நிர�திரமாக ைவ�;$ெகா�வத2(% அ9மதி$(மா� ெச ைன நகரா�சி 
நி�வாக ஆைணயாள� அவ�கைள ேக��$ெகா�� நக�ம ற தN�மான% எ� 
4050 நா�.30.04.2020 ப! தN�மான% நிைறேவ2ற/ப�� இ�வUவலக க!த% 



ந.க.எ� 7938/99/சி1 நா�.க30.09.2020 ப! நகரா�சி நி�வாக ம�டல இய$(ந�, 
தி�ெந�ேவலி அவ�களி  உ@ய வழிFைறயிக அத ப! பிேரரைண அ9/பி 
ைவ$க/ப���ள;. 
 எனேவ ேம2ப! � = இளநிைல உதவியாள� பணியிட�கைள 01.10.2000 
Fத� 30.09.2022 வைர ந�!�; ைவ�;$ெகா�டைம$( பி ேன2�%. 01.10.2022 
Fத� நிர�திரமாக நN�!�; ைவ�;ெகா�ள அ9மதியளி$(மா= நகரா�சி 
நி�வாக இய$(ந� ெச ைன அவ�க�$( பிேரரைண அ9/பி ைவ$க 
ம ற�தி  அ9மதி ேவ�ட/ப�கிற;. 
அUவலக (றி/� 
 ம ற% அ9மதி$லா%. 
ந.க.எ� 7938/99/சி1        

தN�மான எ�.271 
தN�மான%:-  அ9மதி$க/ப�ட; 
 

 

ெபா�� எ� 36  
!!!!இ�நகரா�சி$(�ப�ட ப(திகளி� கீT(றி/பி���ள ப�!யலி� உ�ள 

நப�களி  (�%ப�க� Fதிேயா� உதவி�ெதாைக, விதைவ உதவி�ெதாைக ம2=% 
கணவனா� ைகவிட/ப�ேடா� உதவி�ெதாைக ெப=வத2காக சFதாய அைம/பாள@  
(றி/பி ப! �திதாக வ=ைம$ேகா�� ப�!யலி� இைண$க வி�ண/ப% 
சம�/பி$க/ப���ள;. எனேவ இவ�கைள வ=ைம$ேகா��/ப�!யலி� ேச�$க 
ம ற�தி  அ9மதி ேவ�ட/ப�கிற;.  

வ. 
எ9. 

�. 

வா�: 

எ9 

ம;தார<� ெபய� கணவ�/மைனவி ெபய� 4கவ< 
தர> 
6றியீ: 

வ<ைச 
எ9 

1 1 ெச%�$(�! கி�Qண  
301 நடராஜ�ர% ெத� கிழ$( 

ப(தி 9வ; ெத� 12 6325 

2 3 F�;ல�mமி F�;ராi 269 F�ைதய%மா� ெத�  12 
6326 

3 7 ராேஜ�வ@ மா@$க�ண  
32/9ஏ வட$( �;$கிராம% 

ெமயி  ேரா� 12 
6327 

4 11 ம�லிகாேதவி 
 

147 ப�திகாளிய%ம  
ேகாவி� ெத� 12 

6328 

5 11 மா@ய%மா� நாகராஜ  
28/12 கடைல$கார�ெத� 

2வ; ச�; 12 
6329 

6 11 அ.ெவ�கேட�வ@ அ�ணாசல% 
19 கடைல$கார�ெத� 2வ; 

ச�; 12 
6330 

7 11 அனிதா mேரQ(மா� 
43 கடைல$காரெத� 2வ; 

ச�; 12 
6331 

8 11 F�ேக�வ@ க�/பசாமி 
20/41 கடைல$கார�ெத� 

2வ; ச�;  12 
6332 



9 12 அFதவ�ளி (�சாமி 68 ெசௗ�திரபா�!ய  ெத�  12 
6333 

10 12 ெச�வ ெசா�ண% m�தர% 
10/15 த9Qேகா!யா�ர% 

4வ; ெத�  12 
6334 

11 13 ேவ.த�கராi ேவ%� ெச�!யா� 74 ெச$க!�ெத�-3 12 
6335 

12 13 m.சிவெப�மா� m/ைபயா 9 ெச$க!�ெத�-2 12 
6336 

13 13 பா.�Qப% பா�!யராF 92/336 ெச$க!�ெத�-1 12 
6337 

14 14 ெப.பாலm/பிரமணிய  ெப�மா� 31/15 ஊரணி�ெத�-3 12 
6338 

15 16 mதா அ�ணா�;ைர 
17ஜி ராமசாமி ெத�, 

கா�திநக� 12 
6339 

16 16 m.ெச�பகராi m/பிரமணிய  
89(2) F�;ராமலி�க� ெத�, 

கா�திநக� 12 
6340 

17 18 மா.ேகாமதி மா@ய/ப  
99 ல�mமி மி� கிழ$( 

காலனி 12 
6341 

18 18 ெச.ேவள N�வ@ ெச�வராi 
34, ல�mமி மி� கிழ$( 

காலனி 12 
6342 

19 22 ம.அ�ேதாணி ேசவிய� ம@யவியாக/ப  
22வ; ப�களா�ெத�, 
ேகாவி�ப�! 12 

6343 

20 22 ம.ஆேரா$கியேம@ ம@யசி னமணி 178/51பி ப�களா�ெத�-2 12 
6344 

21 22 அ.பா9மதி அLய/பநாய$க� 43பி/27 ப�களா�ெத�-2 12 
6345 

22 22 ேகா.F�;சாமி ேகாமதிநாயக% 43பி/29 ப�களா�ெத�-2 12 
6346 

23 22 ேப.;ைரராi ேப�சி 43/4எ ப�களா�ெத�-2 12 
6347 

24 22 ெமா.m/�ல�mமி ெமா�ைட�சாமி 43/26 ப�களா�ெத�-2 12 
6348 

25 22 ெச.தமிழரசி ெச�வராi 6, ப�களா�ெத�-2 12 
6349 

26 22 அ.சகாயேம@ அ��ராi 110 கடைலq�ெமயி  ேரா� 12 
6350 

27 22 சி.சர�யா சி ன�;ைர 27F ப�களா�ெத�-2 12 
6351 

28 22 ஆ.கனகேவ� ஆ=Fக% 36/118 ப�களா�ெத�-6 12 
6352 

29 22 சரவண$(மா� F�கர�சித% ப�களா�ெத�-2 12 
6353 

30 22 ராஜல�mமி ம�திர���தி 85/27ஏ2 ப�களா�ெத�-2 12 
6354 

31 22 அ.ேரகா அறிவழக  
16இ வி.எ%.சி கா�பE��, 

ப�களா�ெத� 12 
6355 



32 22 த.மா@ய%மா� த�கமா@ய/ப  69 ப�களா�ெத�-2 12 
6356 

33 22 தி.அனிதா தி�/பதி 14 ப�களா�ெத�-6 12 
6357 

34 22 ேச.மி$ேல%மா� ேசைசயா 114/110 ப�களா�ெத� 12 
6358 

35 22 ரா.mமதி ராi(மா� 115/25 எ�.எ% ப�களா�ெத� 12 
6359 

36 22 சி.ஆதில�mமி சிவான�தெப�மா� ப�களா�ெத� -6 12 
6360 

37 22 த.ப�சவ�ண% த�கமா@ய/ப  ப�களா�ெத� – 2 12 
6361 

38 22 த.த�கமாலதி தவமணி 32/4சி ப�களா�ெத� 12 
6362 

39 22 ேத ெமாழி m/ைபயா ப�களா�ெத� – 2 12 
6363 

40 22 வ Nரல�mமி அLய ராi ப�களா�ெத� – 2 12 
6364 

41 22 பி@யா (�சாமி 
106/77Q ப�களா�ெத� – 2 
m/ைபயா நாடா� 
கா%பE�� 

12 
6365 

42 22 F.ஜாஹN� உேச  Fஹ%ம; இ�மாயி� 27சி ப�களா�ெத� – 2 12 
6366 

43 22 F.ம�லிகா F�க  ப�களா�ெத� - 2 12 
6367 

44 22 ம.(ழ�ைத திெரச%மா� ம@யேஜாச/ ப�களா�ெத� – 2 12 
6368 

45 22 ேஜா.ச$ேக@யா� ேஜாச/ ப�களா�ெத� – 2 12 
6369 

46 22 ஜா ஸிேம@ ைம$ேக� ராi ப�களா�ெத� – 2 12 
6370 

47 22 ேச.ராம�ச�திர  ேச�Fக�சாமி 4ஏ / 36 ப�களா�ெத� -6 12 
6371 

48 22 F.அ9ெஜகராபவீி Fகம; நசீ% 29பி ப�களா�ெத� – 2 12 
6372 

49 22 அ.ம@யதிேர� அ�ேதாணிெச�வ% 170/ ப�களா�ெத� – 2 12 
6373 

50 22 அ.லி�கமணி அLயனா� 114சி ப�களா�ெத� – 2 12 
6374 

51 22 ஜா.எ�த�பா/பா ஜா த�க/பா 17இ ப�களா�ெத� – 2 12 
6375 

52 22 கி.சகாயராணி கிறி�ேடாப� 43/19பி ப�களா�ெத� – 2 12 
6376 

53 22 க.க2பகவ�ளி க�/பசாமி 43பி, 16பி ப�களா�ெத� – 2 12 
6377 



54 22 ேட.பி�ைசராi ேடவி� த�கராi 23 ப�களா�ெத� – 2 12 
6378 

55 22 வ.ெஜயல�mமி ரா.வ�ளி$(�! 702 எ� 1 F�;நக� 12 
6379 

56 22 ஆ.ந�ல�தாL ஆயிரராம  1! காமராஜ� ெத� 12 
6380 

57 22 ேப�சிய%மா� ச�Fைகயா 1ப ீகாமராஜ� ெத� 12 
6381 

58 22 F�;ெல�mமி பாலF�க  1ப ீகாமராஜ� ெத� 12 
6382 

59 22 அ.மா@ய/ப  அ�ணாசலநாடா� 39 காமராஜ� ெத� 12 
6383 

60 22 ச.மகால�mமி ச�Fகm�த� 25/6ஏ காமராஜ� ெத� 12 
6384 

61 22 கைல�ெச�வி ெந�ைலய/ப  காமராஜ� ெத� – 2 12 
6385 

62 22 ச.மா@ய%மா� ச�Fக% 1சி காமராஜ� ெத� 12 
6386 

63 22 அ.காளிய%மா� அ/பாEேதவ� 1ஏ8 காமராஜ� ெத� 12 
6387 

64 24 F.மாலா F�க  
252.27 வ��வ� நக� 2வ; 

ெத� 12 
6388 

65 24 ெஜ.ச�FகதாL ெஜயபா� 
46F வ��வ� நக� 4வ; 

ெத� 12 
6389 

66 24 ரா.உஷா ராஜா 
18எ�1 வ��வ� நக� 4வ; 

ெத� 12 
6390 

67 24 ச.ெபா 9�தாL ச�கர பி�ைள 
211 வ��வ� நக� 2வ; 

ெத� 12 
6391 

68 24 க�தm/� ச�Fக% 
2/79 வ��வ� நக� 6வ; 

ெத� 12 
6392 

69 24 மா.சா�தி மா@F�; 
474 வ��வ� நக� 1வ; 

ெத� 12 
6393 

70 24 m.ெவ2றிேவ� m/ைபயா 
245/81! வ��வ� நக� 6வ; 

ெத� 12 
6394 

71 24 அ.ெச�ல�தாL அ�ேதாணி 
78/155 வ��வ� நக� 6வ; 

ெத� 12 
6395 

72 24 சீதால�mமி ச$திேவ� 
m/பிரமணிய  
ச$திேவ� 

28G2 4வ; ெத�, வ��வ� 
நக� 12 

6396 

73 24 K.ெரஜினா காசிபா�! 
199 வ��வ� நக� 6வ; 

ெத� 12 
6397 

74 24 அ னல�mமி (ணேசக� 214 வ��வ� நக� 12 
6398 

75 24 ம�mளா (2றால���தி 78/1பி வ��வ� நக� 12 
6399 



76 24 க�யாண(மா� ெசௗ�திரபா�! 
81சி / 207 வ��வ� நக� 

6வ; ெத� 12 
6400 

77 24 இ�திர(மா� வ!ேவ� 
203 வ��வ� நக� 6வ; 

ெத� 12 
6401 

78 24 ;.ேவ%� m�த@ 
 

65/2 வ��வ� நக� 4வ; 
ெத� 12 

6402 

79 24 F�;ல�mமி mடைலமணி 
63பி/1 வ��வ� நக� 4வ; 

ெத� 12 
6403 

80 24 அனிதா mடைலF�; 
64/6 வ��வ� நக� 4வ; 

ெத� 12 
6404 

81 24 காளிய%மா� ேப�சிF�; 
13/64 வ��வ� நக� 4வ; 

ெத� 12 
6405 

82 24 மேக�வ@ 
 

55பி வ��வ� நக� 4வ; 
ெத� 12 

6406 

83 24 தனல�mமி மா@F�; 
45பி1பி வ��வ� நக� 4வ; 

ெத� 12 
6407 

84 24 ம.க�வி மகாராஜா 
74!, வ��வ� நக� 4வ; 

ெத� 12 
6408 

85 24 மா@ய%மா� க2பகராi 
79 பி வ��வ� நக� 4வ; 

ெத� 12 
6409 

86 24 இச$கிய%மா� மா@F�; 
58பி வ��வ� நக� 4வ; 

ெத� 12 
6410 

87 24 அ@பாலகி�Qண  (�சாமி நாடா� 
45/3 �.எ�.10/129 வ��வ� 

நக� 4வ; ெத� 12 
6411 

88 24 பழனிய%மா� ெச�வராi 
58சி1 வ��வ� நக� 4வ; 

ெத� 12 
6412 

89 24 மேக�திர(மா� ேவல 
251 வ��வ� நக� 10வ; 

ெத� 12 
6413 

90 24 ெச�வராi அ�ணாசல% 
29பி ப�களா�ெத�, 

கடைலq� ெமயி  ேரா� 12 
6414 

91 24 ம�லிகா க�/பசாமி 
612- வ��வ� நக� 4வ; 

ெத� 12 
6415 

92 24 சிவ/பிரகாச% F�ைதயா 
29பி வ��வ� நக� 3வ; 

ெத� 12 
6416 

93 24 ச�கிலி மாட�தி F�க  
19இ/11பி வ��வ� நக� 1வ; 

ெத� 12 
6417 

94 24 F�ேகச  ச�Fைகயா 
22ஏ4 வ��வ� நக� 4வ; 

ெத� 12 
6418 

95 24 அ�ணாமைல�சாமி (�சாமி 
45/1 வ��வ� நக� 4வ; 

ெத� 12 
6419 

96 25 மா.வ�ளிய%மா� மா@F�; 13/4 ேஜாதிநக� ெத� எ�.2 12 
6420 



97 25 கா.F�க  கா�தா! 25/பி �டாலி  காலனி 12 
6421 

98 25 மா@ல�mமி ெப�மா� 61 �டாலி  காலனி 12 
6422 

99 25 காளிராi F�;வ Nர  25/1 �டாலி  காலனி 12 
6423 

100 25 ெஜயா க�/பசாமி 59/2 �டாலி  காலனி 12 
6424 

101 25 மாட�தி காளிய/ப  28 m/பிரமணி�ர% 12 
6425 

102 25 பா��தாL F�;$(மா� 60/1ஏ �டாலி  காலனி  12 
6426 

103 
25 

வ Nரல�mமி ஆ=Fக% 22எ �டாலி  காலனி 12 
6427 

104 
25 

ஆEைடய%மா� அமாவாைச 60ஏ 7சி �டாலி  காலனி 12 
6428 

105 
25 

ெச�ல%மா� F�;வ Nர  21/100 �டாலி  காலனி 12 
6429 

106 
25 

F�கல�mமி  ஆன�த/ெப�மா� 15பி �டாலி  காலனி 12 
6430 

107 
25 

F�;ல�mமி சF�திர$கனி 15 �டாலி  காலனி 12 
6431 

108 25 ப�சவ�ண% m/ைபயா 11 �டாலி  காலனி 12 
6432 

109 25 விஜயல�mமி ச�கரm/� 37எ �டாலி  காலனி 12 
6433 

110 25 ராமல�mமி பா�! 60/7ஏ �டாலி  காலனி 12 
6434 

111 25 பி@ய�கா ெஜகதNQ 61/2 �டாலி  காலனி 12 
6435 

112 25 மேக�வ@ F�க/ெப�மா� 314/7 �டாலி  காலனி 12 
6436 

113 25 ேச�ம$கனி கி�Qண  
60/1 �டாலி  காலனி 1வ; 

ெத� 12 
6437 

114 25 m.வ Nரm�த@ mேரQ 61எ/25/5 �டாலி  காலனி 12 
6438 

115 25 F�த%மா� m/ைபயா 
62/15 கதிேரச  ேகாவி� 

9வ; ெத� 12 
6439 

116 26 m/�ல�mமி இ�ள/ப  6/10 வ$கீ� ெத�  12 
6440 

117 33 ெபா ல�சமி கா�தா@F�; 
27ஏ பmவ�தைன ேரா� 
பாரதிநக� ேம�ப$க% -2 12 

6441 



118 33 த�ம� ேவU 
22/5பி பmவந�ைனேரா� 
பாரதிநக� Fத� ெத� 12 

6442 

119 35 மேகQவ@ மா@ய/ப  
12/23-1 க�ணாநிதி நக� 

ெமயி ேரா� 12 
6443 

120 36 Fனிய%மா� ெவ�க�ராம  
50 (!ைச/ப(தி 

m/பிரமணிJர% 4வ; ெத� 12 6444 

 
அUவலக (றி/�:- 

ம ற% அ9மதி$கலா% 

ந.க.எ�.3089/2020/எ�1 

தN�மான எ�.272 
தN�மான%:-  அ9மதி$க/ப�ட; 
 

 

ெபா�� எ� 37 

தமிழக Fதலைம�ச� அவ�க� ேகாவி�ப�!$( வ�ைகெயா�! 

ேகாவி�ப�! நகரா�சி ப(திகளி� நைடெப2= வ�% தி�ட/பணிக� நாளிதழி� 

விள%பர%  ெசLய/ப��ள;. ஆைகயா� தி�ட/பணிகைள ெவளியி�ட 

ப�தி@$ைக நி=வன�க�$( ப�!ய� ெதாைக Express Publication (Madurai) PVT LTD 

)25200/-, தினமல� )25200/-, மாைல தமிழக% )13650/-, The Daily Thanthi )39480./-, 

Kal Publication(p) Ltd ) 29820/-, Evening Tamilnadu ) 17326/- ஆகிய ெதாைககைள 

ப�தி@$ைக நி=வன�க�$( வழ�(வத2( ம ற�தி  அ9மதி 

ேவ�ட/ப�கிற;. 
அUவலக (றி/�:- 

1. நகரா�சி ெபா; நிதியிலி��; ெசலE ெசLதிட ம ற% அ9மதி$கலா% 
2. ேம2க�ட ப�தி@$ைக நி=வன�க�$( நக�ம ற தைலவ� அவ�களி  F  
அ9மதி ெப2= ெதாைக ெசU�தியைத ம ற% அ9மதி$கலா%. 

ந.க.எ�   2022/இ1  

தN�மான எ�.273 
தN�மான%:-  அUவலக (றி/�  அ9மதி$க/ப�ட; 
 

ெபா�� எ� 38 

 ேகாவி�ப�! நகரா�சி$(�ப� வா�� எ� 25 �டாலி  காலினியி� 
இ�நகரா�சி$( ெசா�தமான ;வ$க/ப�ளி 1 Fத� 5 ஆ% வ(/� வைர 
ெசய�ப�� இய�கி வ�கிற;. ெமU% இ/ப�ளியி� பயிU% மாணவ 
மாணவிக�$( க�வி பயி�வத2( ேபா;மான இட வசதி இ�லாத 
காரன�தினா� �திய க�!ட% அைம/பத2( அ�கி� இ�$(% வ.உ.சி அரm 
ேம�நிைல/ப�ளியி� இ��; இட% ேக�� க�!ட% க�!தர� ெச�லி 25வ; 
நக�ம ற உ=/பின� அவ�களா� ெத@வி$க/ப���ள;. ஆைகயா� 25வ; 
வா��$( பதிய ப�ளி க�!ட% க��% பணி$( இட% ேக�� மாவ�ட க�வி 
அUவலக% ேகாவி�ப�! அவ�க�$( எp;வத2(% ம2=% அ�த இட�தி� 



�தியதாக ப�ளி$க�!ட% க��% பணி$( ஆ(% ெசலவின�ெதாைக$( 
ம ற�தி  அ9மதி ேவ�ட/ப�கிற;. 
அUவலக (றி/� :- 

 ம ற% அ9மதி$லா%. 

தN�மான எ�.274 
தN�மான%:-  அ9மதி$க/ப�ட; 
 

 

ெபா�� எ� 39 
 இ�நகரா�சி ெபா; mகாதார/பி@வி� டாடா ஏசி வாகன% எ�க� TN96B5157, 
TN96B5259, TN96B5217, TN96B5277� ஆகிய நா ( வாகன�களி� உ�ள மி கல  பpதாகி 
உ�ளதா� பைழய ேப�ட@ைய எ��;$ெகா�� �திய மி கல க� விநிேயாக% ெசLய 
கீTக�ட விைல/��ளி ெபற/ப�ட;. 
வ.எ� நி=வன�தி  ெபய� ஒ� டய@  விைல ). 

1 நிq ச  பவ� ைல/ ேப�ட@ ெச ட� 

23எ�/25 A.V.ப�ளி வளாக%, கதிேரச  

ேகாவி� ெத�. ேகாவி�ப�!. 

16800 

2 �மகால�mமி ேப�ட@ ெச ட� 26/12 

எ�ைடயா�ர% ேரா�, ேகாவி�ப�! 
18000 

3 அபிநயா ேப�ட@ ெச ட� 370/2 

கp(மைல ேரா�, தி�ேவ�கட% 
18200 

 இதி� (ைறவான விைல/��ளி அளி�;�ள நிq ச  பவ� ைல/ ேப�ட@ 
ெச ட� 23எ�/25 A.V.ப�ளி வளாக%, கதிேரச  ேகாவி� ெத�. ேகாவி�ப�!, எ�பவர; 
விைல/��ளியிைன ஏ2= நக�ம ற தைலவ� அவ�களி  F  அ9மதிJட  
விநிேயாக உ�திரE வழ�(வத2(% இத ெபா��� ஏ2ப�% ெசலவின�ெதாைக 
).16800/-$(% ம ற அ9மதி ேவ�ட/ப�கிற;. 
அUவலக (றி/� :- 
 ம ற% அ9மதி$லா%. 
ந.க.எ� 2949/2022/எ�1 

தN�மான எ�.275 
தN�மான%:-  அ9மதி$க/ப�ட; 
 

ெபா�� எ� 40 

இ�நகரா�சி$(�ப�ட (!நN� விநிேயாகமான; தைலைம நNேர2= 
நிைலய�திலி��; விநிேயாக% ெசLய/ப�வதா� சீவல/ேப@ இளேவல�கா� 
ம2=% நNேர2= நிைலய�களிU�ள அைன�; ேமா�டா�க�, �டா�ட�க�, MV 
ேபன�க� ெக/பாசி�ட�க� ம2=% அைன�; ெபா��கைளJ% ஆ�� 
பராம@/� ெசLதி�% பணி$( )15.00 இல�ச�தி2( பணி ேம2ெகா�ள 
ஒ/ப�த/��ளி ேகார/ப�� இ�நக�ம ற தN�மான எ� 30 நா� 29.06.2022 ப! 



ேவைல உ�திரE வழ�க/ப���ள;. ேமU% பணி த2ேபா; வைர நைடெப2= 
வ�கிற;. நகரா�சி நி�வாக இய$(ந�,ெச ைன அவ�களி  க!த% ந.க.எ� 
21627/2021/M3 நா� 20.09.2021  ப! (!நN� பராம@/� பணி$கான 
ஒ/ப�த/��ளி$கான �திய வழிகா�� Fைற ெத@வி$க/ப�� இ=தி 
ெசLய/படவி�ைல. ஆைகயா� (!நN@  அவசிய% க�தி த2ேபாைதய 
பராம@/� பணி$கான ஒ/ப�த�ைத அ��; இ=தி ஒ/பித� வ�% வைர 
நN�!/� ெசL; பணியிைன ேம2ெகா�ள ம ற% அ9மதி ேவ�ட/ப�கிற;. 
அUவலக (றி/� :- 

 ம ற% அ9மதி$லா%. 

தN�மான எ�.276 
தN�மான%:-  அ9மதி$க/ப�ட; 
 

 

ெபா�� எ� 41 

 இ�நகரா�சி பராம@/பிU�ள சீவல/ேப@ தைலைம நNேர2= நிைலய% 
இளேவல�கா� நN� உ�; நிைலய% ம2=% பா�$ நN� உ�; நிைலய% ஆகிய 
இட�களி� உ�ள ேமா�டா�கைள இய$(வத2( 10 நப�கைள ைவ�; 
த2காலிகமாக ஒ/ப�த அ!/பைடயி� ேம2ெகா��% பணி$( இ�நக�ம ற 
தN�மான எ� 09 நா� 31.03.2022 ப! ம ற ஒ/�த� ெபற/ப�� ேவைல உ�திரE 
வழ�க/ப���ள;. ேமU% 10 நப�க� ேமா�டா�கைள இய$(% பணி 
நைடெப2= வ�கிற;. ேமU% இ/பணி$கான ஒ/ப�த% ெச/ட%ப� 2022ஆ% 
மாத�;ட  நிைறவைடகிற;. நகரா�சி நி�வாக% ம2=% (!நN� வழ�க� 
;ைற அரசாைண எ� 112 நா� 17.08.2022 ப! ஒ/ப�த/��ளி ேகா�வத2( 
�திய வழகா�� மைற ெத@வி$க/ப�� இ=தி ெசLய/படவி�ைல. ஆைகயா� 
ெபா;ம$க�$( சீரான (!நN� விநிேயாக/ பணி$கான ேமா�டா�கைள இய$(% 
பணி$கான ஒ/ப�த�திைன அ��; இ=தி ஒ/�த� வ�% வைர இ/பணிைய 
நN�!/� ெசL; பணியிைன ேம2ெகா�ள ம ற�தி  அ9மதி 
ேவ�ட/ப�கிற;.  
அUவலக (றி/� :- 

 ம ற% அ9மதி$லா%. 

தN�மான எ�.277 
தN�மான%:-  அ9மதி$க/ப�ட; 
 

 

ெபா�� எ� 42 

 ேகாவி�ப�! நகரா�சி ேம�நிைல நN��ேத$க� ெதா�!யி� இ��; 

ெபா; ம$க�$( (!நN� விநிேயாக% ெசLவத2காக 10நப�கைள ைவ�; 

த2காலிகமாக ஒ/ப�த அ!/பைடயி� ேம2ெகா��% பணி$க( )12.00 

இல�ச�தி2( ஒ/ப�த/��ளி ேகார/ப��பணி$( இ�நக�ம ற தN�மான எ� 10 

நா�.31.03.2022  ப! ம ற ஒ/�த� ெபற/ப�� ேவைல உ�திரE 



வழ�க/ப���ள;. ேமU% 10 நப�கைள (!நN� விநிேயாக% ெசLJ% பணி 

நைடெப2= வ�கிற;. ேமU% இ/பணி$கான ஒ/ப�த% ெச/ட%ப� 2022% 

மாத�;ட  நிைறவைடகிற;. நகரா�சி நி�வாக% ம2=% (!நN� வழ�க� 

Fைற அரசாைண எ� 112 நா� 17.08.2022 ப! ஒ/ப�த/��ளி ேகா�வத2( 

�திய வழிகா�� Fைற ெத@வி$க/ப�� இ=தி ெசLய/படவி�ைல. ஆைகயா� 

ெபா; ம$க�$( (!நN� விநிேயாக அவசிய% க�தி த2ேபா; நைடFைறயி� 

உ�ள ஒ/ப�த�திைன அ��த இ=தி ஒ/�த� வ�% வைர இ/பணிைய நN�!/� 

ெசL; பணியிைன ேம2ெகா�ள ம ற�தி  அ9மதி ேவ�ட/ப�கிற;.  
அUவலக (றி/� :- 

 ம ற% அ9மதி$லா%. 

தN�மான எ�.278 
தN�மான%:-  அ9மதி$க/ப�ட; 
 

 

     நக�ம ற தைலவ�, 

ேகாவி�ப�! நகரா�சி 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ேகாவி�ப�	 நகரா�சி 

அவசர> ��ட� 

அ��ைடயீ� !          
           நிக�� ம�களகரமான !பகி"# வ"ட� �ர�டாசி தி�க$-13, 

நா$:30.09.2022� ேததி ெவ$ளி கிழைம காைல 12.00 மணியளவி� 
நக�ம�ற ��ட அர�கி� ைவ3# நைடெபற அவசர> ��ட�.  

4�னிைல:-கா.க"ணாநிதி 

நக�ம�ற தைலவ� 

                                                        

ெபா�� எ� 1 
இ�நகரா�சி$(�ப�ட �;கிராம% ப(தியி� �தியதாக நவ Nன LPG தகனேமைட 

அைம$(% பணி நைடெப2= வ�வதா� தகனேமைட அைம$(% ப(தியி� (/ைபகைள 
அக2=வத2(% அதைன அ/�ற/ப��;வத2(% அக2றிய இட�தி� கிராவ� 
நிர/�வத2( ஆ(% பணி$( )6.75/- இல�ச% மதி/ப�ீ!� ேம2ெகா�ள இ�நக� 
ம ற தைலவ� அவ�களா� 30.08.2022� ம ற எ� 219 � நி�வாக அ9மதி 
வழ�க/ப���ள;. அத ப! ேம2ப! பணி$( 30.08.2022 அ = ஒ/ப�த/��ளி 
ேகா@யதி� வர/ெப2=�ள இர�� ஒ/ப�த/��ளிகளி  விபர%. 
1) V.கி�Qண��திதி - மதி/ப�ீைட விட (--)0.06% (ைறE 

2)             V.ஆ=Fக% - மதி/ப�ீைட விட (+)0.36% அதிக% 

வர/ெப2=�ள 2 ஒ/ப�த/��ளிகளி� மதி/ப�ீைட விட (--)0.06% (ைறவாக 
வழ�கிJ�ள ஒ/ப�தகார� தி� V.கி�Qண��திதி அவ�களி  ஒ/ப�த/��ளிைய ஏ2க 
ம ற�தி  அ9மதி$( ைவ$க/ப�கிற;. 
அ5வலக 6றி7�:- 

ம ற% அ9மதி$கலா% 

தN�மான எ�.279 
தN�மான%:-  அ9மதி$க/ப�ட; 

 
 
ெபா�� எ� 2 

இ�நகரா�சி$(�ப�ட வா�� எ� 9 Fகம; சாலியா�ர% 2,3,4 வ; ெத�வி� 
�தியதாக சி=பால%  அைம$(% பணி$( )3.00/- இல�ச% மதி/ப�ீ!� 
ேம2ெகா�ள இ�நக�ம ற�தா� அ9மதி வழ�க/ப���ள;. அத ப! ேம2ப! 
பணி$( 30.08.2022 அ = ஒ/ப�த/��ளி ேகா@யதி� வர/ெப2=�ள இர�� 
ஒ/ப�த/��ளிகளி  விபர%. 

 
1) S.அ�வ� பாஷா ABB Construction - மதி/ப�ீைட விட (--)0.02% (ைறE 



2)             P. F�;/பா�! - மதி/ப�ீைட விட (+)0.31% அதிக% 

வர/ெப2=�ள 2 ஒ/ப�த/��ளிகளி� மதி/ப�ீைட விட (--)0.02% (ைறவாக 
வழ�கிJ�ள ஒ/ப�தகார� தி� S.அ�வ� பாஷா ABB Construction அவ�களி  
ஒ/ப�த/��ளிைய ஏ2க ம ற�தி  அ9மதி$( ைவ$க/ப�கிற;. 
அ5வலக 6றி7�:- 

ம ற% அ9மதி$கலா% 

தN�மான எ�.280 
தN�மான%:-  அ9மதி$க/ப�ட; 

 
ெபா�� எ� 3 

இ�நகரா�சி$(�ப�ட ெவ�கேடQ நக� அறிவிய� j�கா அ�கி� (!நN� 
அளEமானி ெபா��த/ப���ள;. ேமU% ெமயி  சாைலயி� ெச�வதா� அளEமானி 
ெபா��த/ப�ட இட�தி� கா கி@� ெதா�! அைம�; வாகன�க� ெச�U% வைகயி� 
கா கி@� சிலா/  அைம$(% பணி$( )4.50/- இல�ச% மதி/ப�ீ!� ேம2ெகா�ள 
இ�நக�ம ற�தா� அ9மதி வழ�க/ப���ள;. அத ப! ேம2ப! பணி$( 
30.08.2022 அ = ஒ/ப�த/��ளி ேகா@யதி� வர/ெப2=�ள இர�� 
ஒ/ப�த/��ளிகளி  விபர%. 
1) P.மா@F�;/பா�!ய  - மதி/ப�ீைட விட (--)0.05% (ைறE 

2)             P. F�;/பா�! - மதி/ப�ீைட விட (+)0.37 அதிக% 

வர/ெப2=�ள 2 ஒ/ப�த/��ளிகளி� மதி/ப�ீைட விட (--)0.05% (ைறவாக 
வழ�கிJ�ள ஒ/ப�தகார� தி� P.மா@F�;/பா�!ய  அவ�களி  ஒ/ப�த/��ளிைய 
ஏ2க ம ற�தி  அ9மதி$( ைவ$க/ப�கிற;. 
அ5வலக 6றி7�:- 

ம ற% அ9மதி$கலா% 

தN�மான எ�.281 
தN�மான%:-  அ9மதி$க/ப�ட; 

 
ெபா�� எ� 4 

இ�நகரா�சி$(�ப�ட வா�� எ� 32 பாரதிநக� ேம2( 4வ; (=$(�ெத�வி� 
�தியதாக சி=பால% அைம$(% பணி$( )0.75/- இல�ச% மதி/ப�ீ!� ேம2ெகா�ள 
இ�நக�ம ற�தா� நி�வாக அ9மதி வழ�க/ப���ள;. அத ப! ேம2ப! 
பணி$( 30.08.2022 அ = ஒ/ப�த/��ளி ேகா@யதி� வர/ெப2=�ள இர�� 
ஒ/ப�த/��ளிகளி  விபர%. 
1) V.ச�யசீல   - மதி/ப�ீைட விட (--)0.02% (ைறE 

2)             H.Fகம; இ/ராஹி% - மதி/ப�ீைட விட (+)0.16 அதிக% 



வர/ெப2=�ள 2 ஒ/ப�த/��ளிகளி� மதி/ப�ீைட விட (--)0.02% (ைறவாக 
வழ�கிJ�ள ஒ/ப�தகார� தி� V.ச�யசீல  அவ�களி  ஒ/ப�த/��ளிைய ஏ2க 
ம ற�தி  அ9மதி$( ைவ$க/ப�கிற;. 
அ5வலக 6றி7�:- 

ம ற% அ9மதி$கலா% 

தN�மான எ�.282 
தN�மான%:-  அ9மதி$க/ப�ட; 

ெபா�� எ� 5 
 ேகாவி�ப! நகரா�சி$(�ப�ட ப(திகளி� TWAD BOARD யா� Fைறயாக (!நN� 
இைண/�க� வழ�(% பணி Fpைமயாக F!$க/படாததா� (!நN� விநிேயாக% ெசLய 
இயலவி�ைல. ஆைகயா� Fகம; சாலியா�ர% (=$(�ெத� ஆகிய ப(திகளி� 
வி�ப�ட பகி�மான (ழாL பதி�; �திய (!நN� இைண/� வழ�கி ேதைவ/ப�% 
இட�களி� வா�!J�க� ெபா��தி (!நN� அபிவி��தி ேம%பா� தி�ட�தி  கீT 
DMAFைறயி� (!நN� விநிேயாக% ெசLதிட ேதைவயான பணிகைள ேம2ெகா��% 
பணி$( தயா@$க/ப�ட மதி/ப�ீ�� ெதாைக ).13.90/- இல�ச�தி2( ம ற�தி  அ9மதி 
ேவ�ட/ப�கிற;. 
அ5வலக 6றி7�:- 

1. ேம2க�ட பணியிைன (!நN� நிதியி  கீT ெசLதிட ம ற% அ9மதி$கலா%. 
2. நக�ம ற தைலவ� அவ�களி  அ9மதி ெப2= பணி$( ஒ/ப�த/��ளி 
அறிவி/பிைன ம ற% அ9மதி$லா%  

தN�மான எ�.283 
தN�மான%:-  அUவலக (றி/�  அ9மதி$க/ப�ட; 

 

ெபா�� எ� 6 

 இ�நகரா�சி$(�ப�ட �ரா% நக� நல ைமய% பைழய க�!ட�தி� 
பதிய/ப���ள Weathering Tiles தள�ைத அக2றிவி�� �தியதாக  Anti Skid ைட�� தள% 
பதி/பத2(%, அUமினிய% த�/�க� அைம/பத2(% ம2=% மி  விசிறி 
ெபா��;வத2(% தயா@$க/ப�ட மதி/ப�ீ�� ெதாைக )3.20/- இல�ச�தி2( ம ற�தி  
அ9மதி ேவ�ட/ப�கிற;. 
 அ5வலக 6றி7�:- 

1. ம ற% அ9மதி$கலா%. 
2. நக�ம ற தைலவ� அவ�களி  F  அ9மதி ெப2= பணி$( ஒ/ப�த/��ளி 
அறிவி/பிைன ம ற% அ9மதி$கலா%. 

தN�மான எ�.284 
தN�மான%:-  அUவலக (றி/�  அ9மதி$க/ப�ட; 

 

ெபா�� எ� 7 
 ேகாவி�ப�! நகரா�சி$(�ப�ட ப(திகளி� TWAD BOARD யா� (!நN� 
இைண/�க� Fைறயாக வழ�காம� பணிக� Fpைமயாக  F!$க/படாததா� (!நN� 



விநிேயாக% சீராக விநிேயாகி$க இயலவி�ைல. ஆைகயா� இைளயரசேன�த� 
OHTயிலி��; (!நN� விநிேயாக% ெசLJ% 2DMA Zone-� உ�ள ப(திகளி� வி�ப�ட 
பகி�மான (ழாL பதி�;. �திய (!நN� இைண/�க� வழ�க ேதைவ/ப�% இட�களி� 
வா�Eக� ெபா��தி DMA Fைறயி� (!நN� விநிேயாக% ெசLதிட ேதைவயான 
பணிகைள ெசLJ% பணி$( தயா@$க/ப�ட மதி/ப�ீ�� ெதாைக )17.50/- இல�ச�;$( 
ம ற�தி  அ9மதி ேவ�ட/ப�கிற;. 
 

 

அ5வலக 6றி7�:- 

1. ேம2க�ட பணியிைன (!நN� நிதியி  கீT ெசLதிட ம ற% அ9மதி$கலா%. 
2. நக�ம ற தைலவ� அவ�களி  அ9மதி ெப2= பணி$( ஒ/ப�த/��ளி 
அறிவி/பிைன ம ற% அ9மதி$லா% 

தN�மான எ�.285 
தN�மான%:-  அ9மதி$க/ப�ட; 
 

 

ெபா�� எ� 8 

மா��மி( நகரா�சி நி�வாக ;ைற அைம�ச� அவ�களி  தமிTநா� ச�டம ற 

அறிவி/� 2022-2023 நா�.07.04.2022 எ� 16� நகர�தி� கா�ேறா�டமான ப(திகளி� Lung 

Space அதிக@$(% நடவ!$ைகயாக நக�/�ற உ�ளா�! அைம/�களி� 

ேத$க�திட$கழிEகைள Bio-Mining Fைறயி� அக2றி மீ�க/ப���ள 369 ஏ$க� நில�தி� 
நக�/�ற கா�க� உ�வா$க/ப�% என அறிவி�;�ளா�. அத ப!, ேகாவி�ப�! 

நகரா�சி$(�ப�ட கி�Qணா நக� உர$கிட�( ப(தியி� 3.79 ஏ$க� நில�தி� mமா� 1704 
மர$க =க� 4.91 இல�ச% மதி/ப�ீ!� பணி ேம2ெகா�ள நகரா�சி நி�வாக இய$(ந�, 

ெச ைன அவ�களி  ந.க.எ�.18277/2022/CFC-1 நா�.26.08.2022  ப! நி�வாக அ9மதி 

வழ�க/ப���ள;. அத ப! , ேம2ப! பணி$( 09.09.2022 அ = ஒ/ப�த/��ளி 

ேகா@யதி� வர/ெப2=�ள இர�� ஒ/ப�த/��ளிகளி  விபர% கீTக�டவா=. 

1) V.கி�Qண��திதி - மதி/ப�ீைட விட (--)0.05% (ைறE 

2)             V.ஆ=Fக% - மதி/ப�ீைட விட (+)3.86% அதிக% 

வர/ெப2=�ள 2 ஓ/ப�த/��ளிகளி� மதி/ப�ீைடவிட (--)0.05% (ைறவாக 
வழ�கிJ�ள ஒ/ப�த$கர� தி� V.கி�Qண��திதி அவ�களி  ஒ/ப�த/��ளிைய ஏ2க 

ம ற�தி  அ9மதி$( ைவ$க/ப�கிற;. 

அ5வலக 6றி7�:- 

1. ம ற% அ9மதி$கலா%. 
2. ேம2க�ட பணியிைன 15வ; ம�திய  நிதி$(p மா ய% (Tied Grant) 2022-2023 
  கீT பணியிைன ேம2ெகா�ள ம ற% அ9மதி$கலா%. 

3. ேம2க�ட பணியி  அவசர அவசிய% க�தி நக�ம ற தைலவ� அவ�களி  
F  அ9மதி ெப2= பணி$( ேவைல உ�திரE வழ�கியைதம ற% 
அ9மதி$கலா%. 

ந.க.எ� 1059/2022/இ1 



தN�மான எ�.286 
தN�மான%:-  அUவலக (றி/�  அ9மதி$க/ப�ட; 

 
 
ெபா�� எ� 9 

 ேகாவி�ப�! நகரா�சி j�கா ;ைண நNேர2= நிைலய�திலி��; OHT$( 

மி ேமா�டா� �ல% (!நN� நNேர2ற% ெசLய/ப�கிற;. ேமU% (!நN� விநிேயாக% 

காலதாமத% ஏ2ப�வதா� �தியதாக 35 HP மி  ேமா�டா� ெபா��தி தனியாக ைப/ 

�ல% ஏ2கனேவ உ�ள ப%பி� ெமயி  (ழாயி� இைண�; கடைலq� OHT% $( 

த�ணN� ஏ2றி�% பணி$( )11.00/- இல�ச% மதி/ப�ீ!� ேம2ெகா�ள 

இ�நக�ம ற�தா� நி�வாக அ9மதி வழ�க/ப���ள;. அத ப! ேம2ப! 

பணி$( 22.09.2022 அ = ஒ/ப�த/��ளி ேகா@யதி� வர/ெப2=�ள இர�� 

ஒ/ப�த/��ளிகளி  விபர%. 

1) P.மா@F�;/பா�!ய  - மதி/ப�ீைட விட (--)0.01% (ைறE 

2)             S. ப�ீட� - மதி/ப�ீைட விட (+)0.10 அதிக% 

வர/ெப2=�ள 2 ஒ/ப�த/��ளிகளி� மதி/ப�ீைட விட (--)0.01% (ைறவாக 
வழ�கிJ�ள ஒ/ப�தகார� தி� P.மா@F�;/பா�!ய  அவ�களி  ஒ/ப�த/��ளிைய 

ஏ2க ம ற�தி  அ9மதி$( ைவ$க/ப�கிற;. 

அ5வலக 6றி7�:- 

ம ற% அ9மதி$கலா% 

தN�மான எ�.287 
தN�மான%:-  அ9மதி$க/ப�ட; 

 
 
ெபா�� எ� 10 

இ�நகரா�சி$(�ப�ட வா�� எ� 22 உேச  ெமயி  ெத�வி� �தியதாக 

சி=பால%  அைம$(% பணி$( )1.60/- இல�ச% மதி/ப�ீ!� ேம2ெகா�ள 

இ�நக�ம ற�தா� நி�வாக அ9மதி வழ�க/ப���ள;. அத ப! ேம2ப! 

பணி$( 22.09.2022 அ = ஒ/ப�த/��ளி ேகா@யதி� வர/ெப2=�ள இர�� 

ஒ/ப�த/��ளிகளி  விபர%. 

1) S.அ�வ� பாஷா ABB Construction - மதி/ப�ீைட விட (--)0.001% (ைறE 

2)             P. F�;/பா�! - மதி/ப�ீைட விட (+)0.09% அதிக% 

வர/ெப2=�ள 2 ஒ/ப�த/��ளிகளி� மதி/ப�ீைட விட (--)0.001% (ைறவாக 

வழ�கிJ�ள ஒ/ப�தகார� தி� S.அ�வ� பாஷா ABB Construction அவ�களி  
ஒ/ப�த/��ளிைய ஏ2க ம ற�தி  அ9மதி$( ைவ$க/ப�கிற;. 



அ5வலக 6றி7�:- 

ம ற% அ9மதி$கலா% 

தN�மான எ�.288 
தN�மான%:-  அ9மதி$க/ப�ட; 

 
 
ெபா�� எ� 11 

நகரா�சி நி�வாக% %2=% (!நN� வழ�க� ;ைற (ேத�த�) அரசாைண 
(நிைல)எ� 92 நா� 24.06.2022 விதிக� – தமிTநா� உ�ளளா�சி அைம/�க� ச�ட% 
விதிக� 2022 (வா�� (p ம2=% ப(தி சபா) ஆைண ெவளியிட/ப�ட; ம ற�தி  
பா�ைவ$(% ம2=% பதிவி2$(%  
 
அUவலக (றி/�:- 
 ம ற% பதிE ெசLயலா% 
ந.க.எ� 759/2022/பி4 

தN�மான எ�.289 
தN�மான%:-  பா�ைவயி�� பதிE ெசLய/ப�ட;. 

 
ெபா�� எ� 12  

இ�நகரா�சி$(�ப�ட �ரா% நக� நல ைமய% பைழய க�!ட�தி� 

பதிய/ப���ள Weathering Tiles தள�ைத அக2றிவி�� �தியதாக  Anti Skid ைட�� 
தள% பதி/பத2(%, அUமினிய% த�/�க� அைம/பத2(% ம2=% மி  விசிறி 
ெபா��;% பணி$( )3.20/- இல�ச% மதி/ப�ீ!� ேம2ெகா�ள இ�நக� ம ற 
தைலவ� அவ�களா� நி�வாக அ9மதி வழ�க/ப���ள;. அத ப! ேம2ப! 
பணி$( 29.09.2022 அ = ஒ/ப�த/��ளி ேகா@யதி� வர/ெப2=�ள இர�� 
ஒ/ப�த/��ளிகளி  விபர%. 
1) V.கி�Qண���தி - மதி/ப�ீைட விட (--)0.01% (ைறE 

2)             V.ஆ=Fக% - மதி/ப�ீைட விட (+)0.8% அதிக% 

வர/ெப2=�ள 2 ஒ/ப�த/��ளிகளி� மதி/ப�ீைட விட (--)0.01% (ைறவாக 
வழ�கிJ�ள ஒ/ப�தகார� தி� V.கி�Qண��திதி அவ�களி  ஒ/ப�த/��ளிைய ஏ2க 
ம ற�தி  அ9மதி$( ைவ$க/ப�கிற;. 
அ5வலக 6றி7�:- 

ம ற% அ9மதி$கலா% 

தN�மான எ�.290 
தN�மான%:-  அ9மதி$க/ப�ட; 

 
ெபா�� எ� 13 

 இ�நகரா�சி$(�ப�ட வா�� எ� 5,9 Fகம; சாலியா�ர%, ேவலாJத�ர% 
(=$(�ெத� ஆகிய ப(திகளி� வி�ப�ட பகி�மான (ழாL பதி�; �திய (!நN� 



இைண/� வழ�கி ேதைவ/ப�% இட�களி� வா�!q�க� ெபா��தி (!நN� விநிேயாக% 
ெசLதிட ேதைவயான பணிகைள ேம2ெகா��% பணி$( )13.90/- இல�ச% 
மதி/ப�ீ!� ேம2ெகா�ள இ�நக�ம ற�தா� நி�வாக அ9மதி 
வழ�க/ப���ள;. அத ப! ேம2ப! பணி$( 29.09.2022 அ = ஒ/ப�த/��ளி 
ேகா@யதி� வர/ெப2=�ள இர�� ஒ/ப�த/��ளிகளி  விபர%. 

 
1) P. F�;/பா�! - மதி/ப�ீைட விட (+)4.90% அதிக% 

2)             H.Fகம; இ/ராஹி% - மதி/ப�ீைட விட (+)8.32% அதிக% 

வர/ெப2=�ள 2 ஒ/ப�த/��ளிகளி� மதி/ப�ீைட விட (+)4.90% வழ�கிJ�ள 
ஒ/ப�தகார� தி� P. F�;/பா�! அவ�களி  ஒ/ப�த/��ளிைய ஏ2க ம ற�தி  
அ9மதி$( ைவ$க/ப�கிற;. 
 

 

அ5வலக 6றி7�:- 

ம ற% அ9மதி$கலா% 

தN�மான எ�.291 
தN�மான%:-  அ9மதி$க/ப�ட; 

 
 
ெபா�� எ� 14 

 இ�நகரா�சி$(�ப�ட வா�� எ� 1.2.16 ஆகிய ப(திகளி�  
இைளயரசேன�த� OHTயிலி��; (!நN� விநிேயாக% ெசLJ% 2DMA Zone-� உ�ள 
ப(திகளி� வி�ப�ட பகி�மான (ழாL பதி�;. �திய (!நN� இைண/�க� வழ�க 
ேதைவ/ப�% இட�களி� வா�Eக� ெபா��தி DMA Fைறயி� (!நN� விநிேயாக% 
ெசLதிட ேதைவயான பணிகைள ெசLJ% பணி$( )17.50/- இல�ச% மதி/ப�ீ!� 
ேம2ெகா�ள இ�நக�ம ற�தா� நி�வாக அ9மதி வழ�க/ப���ள;. அத ப! 
ேம2ப! பணி$( 29.09.2022 அ = ஒ/ப�த/��ளி ேகா@யதி� வர/ெப2=�ள 
இர�� ஒ/ப�த/��ளிகளி  விபர%. 
1) P. F�;/பா�! - மதி/ப�ீைட விட (+)4.90% அதிக% 

2)             H.Fகம; இ/ராஹி% - மதி/ப�ீைட விட (+)8.32% அதிக% 

வர/ெப2=�ள 2 ஒ/ப�த/��ளிகளி� மதி/ப�ீைட விட (+)4.90% வழ�கிJ�ள 
ஒ/ப�தகார� தி� P. F�;/பா�! அவ�களி  ஒ/ப�த/��ளிைய ஏ2க ம ற�தி  
அ9மதி$( ைவ$க/ப�கிற;. 
அ5வலக 6றி7�:- 

ம ற% அ9மதி$கலா% 

தN�மான எ�.291 
தN�மான%:-  அ9மதி$க/ப�ட; 



     நக�ம ற தைலவ�, 

ேகாவி�ப�! நகரா�சி 


