
 
2021M« tUl«  nk khj«   07.05.2021« ehŸ btŸë¦»Hik jUkòç efuh£Á mYtyf¤Âš 

eilbgw cŸs mtru T£l elto¡iffŸ 

 

                                                K‹åiy :  ÂUkÂ. M.jhQ _®¤Â  

                                   Mizahs®, jUkòç efuh£Á 

 

bghUŸ v© : 1 
 
      ef® k‹w Ô®khd v© 50 ehŸ 31.05.219š th®L v© 1Kjš 17 th®L tiuæyhd bjU 

és¡FfŸ guhkç¡f (Operation and Maintenance of Street Lights including Routine Breakdown 
maintenance preventive maintenance works in Ward 1 to 17 at Dharmapuri Municipality) ã®thf 

mDkÂ k‰W« bjhêšE£g mDkÂ bgw elto¡if nk‰bfhŸs¥g£lJ. 

 
     Kj‹ik bgh¿ahs®, efuh£Á ã®thf Mizauf« br‹id mt®fë‹ foj 

e.f.v©.13899/2016/ox1 ehŸ 24.01.2020š mDkÂia më¤jij bjhl®ªJ Ïªefuh£Á th®L v© 

1Kjš 17 tiuahd th®Lfëš cŸs nkny bjçé¡f¥g£l bjUés¡FfŸ guhkç¥ò gâ¡F  XU 

M©L¡F jFÂ thŒªj bjhêšE£g gâahs®fis bfh©L Ïa¡» guhkç¡F« gâ 

nk‰bfhŸs 04.12.2020š x¥gªj¥òŸë  nfhu¥g£lÂš (Kjyh« M©L guhkç¥ò kÂ¥Õ£L¤ bjhif 

%.40.00 Ïy£r«)  M/S.Sanjai Traders O&M Contractor In Corporation and Municipality Street 
Light   Dharmapuri v‹w ãWtd« kÂ¥Õ£L  bjhif¡F Fiwthd (3.62% FiwÎ) 

x¥gªj¥òŸëæid V‰W ef® k‹w Ô®khd v© 04 ehŸ 29.01.2021š mDkÂ më¤JŸsJ. 

  

      2021-2022« M©L¡F nk‰f©l gâ nk‰bfhŸsÎ« mj‰fhd guhkç¥ò bjhif 

%40.00y£r¤Âid bghJ ãÂæ‹ Ñœ tH§fÎ« k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ  

 

mYtyf F¿¥ò 

 

1). k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

2).nk‰f©l bryéd¤Âid bghJ ãÂæš brŒÂl  mDkÂ¡fyh«. 

3). nkny bjçé¡f¥g£l Kj‹ik bgh¿ahs® foj« gh®it¡F« gÂé‰F« it¡f¥gL»wJ. 

 

bghUŸ v© : 2 
 
      jUkòç efuh£Á th®L v©30 g¢ira«k‹nfhéš mU»š cŸs eÅd vçthÍ 

jfdnkilæid gGJ gh®¡F« gâ¡F 07.05.2021š tu¥bg‰w éiy¥òŸëfis k‹w¤Â‹ 

gh®it¡F« mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 

 

t.v© x¥gªjjhuç‹ bga® éiy¥òŸë éiy é»j étu« 

1 ÂU.Ã.nfhéªj‹ 0.29% kÂ¥Õilél FiwÎ 

2 ÂU..#.gah° 1.03% kÂ¥Õ£ilél mÂf«  

3 ÂU.o.v°.#¥gh® 2.96% kÂ¥Õ£ilél mÂf« 

 

mYtyf F¿¥ò 

 

1).tçir v© 1š f©l ÂU.Ã.nfhéªj‹ mt®fë‹ kÂ¥Ã£ilél Fiwthf tH§»a     

   éiy¥òŸëæid k‹w mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ  

 

2).nk‰f©l gâ¡F v‰gL« bryéd¤ bjhif %1.60y£r¤Âid bghJ ãÂæ‹ Ñœ nk‰bfhŸs  

k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F. 

 



 

bghUŸ v© : 3 
 
     jUkòç efuh£Áæš brašg£L tU« ML mo¡F« bjh£o, eÅd vçthÍ jfdnkil k‰W« 

br£o¡fiu gFÂæš  cŸs ghjhs rh¡fil R¤jfç¥ò ãiya¤Â‰F 2021-2022« M©L¡F  

jUkòç kht£l R‰W NHš mYtyf« jUkòç mt®fS¡F brY¤j¥gl nt©oa f£lz§fŸ 

mid¤Â‰F« V‰gL« c¤njr bryéd«  %5.00y£r¤Â‰F mDkÂ nt©l¥gL»wJ 

 

 

mYtyf F¿¥ò 

 

1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

2. FoÚ® ãÂæš ÏUªJ bryéd« nk‰bfhŸsyh« 

 

bghUŸ v© : 4 
 
jUkòç kht£l M£Á¤ jiyt® mt®fë‹ brašKiwfŸ Miz e.f.v©.21770/2020/m7 ehŸ 

24.04.2021š r£lk‹w bghJ nj®jš 2021š eilbg‰w nj®jš th¡F v©â¡if ikakhd 

br£o¡fiu muR bgh¿æaš fšYhç tshf¤Âš 02.05.2021 th¡F v©â¡if eilbgWtjhš 

jUkòç efuh£Á rh®Ãš fêtiwfŸ k‰W« FoÚ® gâfŸ nk‰bfhŸs bjçé¡f¥g£LŸsJ. 

 

     nk‰f©l gâæid mtru mtÁa« fUÂ nk‰bfhŸs 28.04.2021š tu¥bg‰W 

éiy¥òŸëæid Ñœ f©lthW k‹w mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 

 

t.v© x¥gªjjhuç‹ bga® éiy¥òŸë éiy é»j étu« 

1 ÂU.Ã.nfhéªj‹ 0.06% kÂ¥Õilél FiwÎ 

2 ÂU..#.gah° 1.21% kÂ¥Õ£ilél mÂf«  

3 ÂU.o.v°.#¥gh® 0.29% kÂ¥Õ£ilél mÂf« 

 

mYtyf F¿¥ò 

 

1).tçir v© 1š f©l ÂU.Ã.nfhéªj‹ mt®fë‹ kÂ¥Ã£ilél Fiwthf tH§»a     

   éiy¥òŸëæid k‹w mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ  

 

2).nk‰f©l gâ¡F v‰gL« bryéd¤ bjhif %3.50y£r¤Âid bghJ ãÂæ‹ Ñœ nk‰bfhŸs  

k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bghUŸ v© : 5 
 

jUkòç efuh£Áæš bjUés¡F guhkç¥ò gâfŸ nk‰bfhŸs j‰nghJ efuh£Áæš 

nghÂa ä‹rhjd bghU£fŸ Fiwthd ÏU¥gjhš Ñœ f©l ä‹ rhjd bghU£fŸ bfhŸKjš 

brŒa nt©oÍŸsjhš mj‰fhf V‰gL« c¤njr bryéd« %5.50y£r« bghJ ãÂæ‹ Ñœ 

nk‰bfhŸs k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 

 

 
     t.v©. ä‹rhjd bghU£fë‹ étu«  v©â¡if 

1 36W Tube  500Nos 

2 40W Choke 500Nos 
3 Starter 1000Nos 
4 Tube Holder 500Nos 
5 T5-24W Tube 100Nos 
6 T5-24W Choke 50Nos 
7  T5 Holder 500Nos 
8 Insulation Tape 100Nos 
9 3/20 Aluminum Wire 50Coil 
10 30 LED Fitting 50Nos 
11 250S.V.Lamp 25Nos 
12 250 W.S.V.Choke 25Nos 
13 150W SV Choke 50Nos 
14 36 W CFL Lamp 200Nos 
15 Lgnator 100Nos 
16 1/24 Copper Wire 10Coil 

 

 

mYtyf F¿¥ò 

 

1).k‹w« mDkÂ mDkÂ¡fyh« 

 

2).gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ jå mYtyç‹ K‹ mDkÂ bg‰W x¥gªj¥òŸë nfhçaij    

k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 

 

 

jåmYty®(k) Mizahs® 

  jUkòç efuh£Á. 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



2021M« tUl«  nk khj«   07.05.2021« ehŸ btŸë¦»Hik jUkòç efuh£Á mYtyf¤Âš 

eilbg‰w mtru T£l Ô®khd efš 

 

 
 

 

 

jåmYty®(k) Mizahs® 

  jUkòç efuh£Á. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bghUs¦ v©fs¦ Ô®khd v©fs¦ ãiwntw¦w¥g£l Ô®khd étu« 

 

bghUs¦ : 1  Kjš 5 tiu 

 

 

51 Kjš 55 tiu 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



2021M« tUl«  nk khj« 28.05.2021« ehŸ btŸë¦»Hik jUkòç efuh£Á mYtyf¤Âš 

eilbgw cŸs rhjhuz T£l elto¡iffŸ 

 

                                                    K‹åiy :ÂUkÂ. M.jhQ_®¤Â 

             Mizahs®, jUkòç efuh£Á 

bghUŸ v© : 1 

jUkòç efuh£Áæš bgh¿ahs® ÃçÎ, FoÚ® Ãçéš Ïa§F« thfd§fS¡F  2021-2022« 

M©L¡fhd MÍŸ fh¥ÕL ãWtd¤Â‰F  brY¤j nt©oÍŸsjhš  mj‰fhf V‰gL« bryéd¤ 

bjhif %.5.00y£r¤Âid (%.2.00bghJ ãÂ k‰W« FoÚ® %.3.00y£r«)  Ñœ nk‰bfhŸs k‹w¤Â‹ 

mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 

bghUŸ v© : 2 

jUkòç efuh£Á¡F brhªjkhd ghjhs rh¡fil (Jet Rodder Lorry) thfd¤Â‰F 2 

v©â¡if 100A ng£lç éånahf« brŒÍ« gâ¡F 25.05.2021š tu¥bg‰W éiy¥òŸëæid 

Ñœ f©lthW k‹w mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 

t.v© x¥gªjjhuç‹ bga® éiy¥òŸë éiy é»j étu« 

(x‹¿‹ éiy) 

1 ÂU.#.gah° %12500/- 

2 ÂU.Ã.nfhéªjd %13750/- 

3 ÂU.o.v°.v¡ghš %14350/- 

 

mYtyf F¿¥ò 

1) tu¥bg‰w _‹W éiy¥òŸëæš ÂU.#.gah° v‹gtç‹ më¤JŸs Fiwªj 

éiy¥òŸëæid V‰fyh«. 

2) nk‰f©l gâ¡F v‰gL« bryéd¤ bjhif Ïu©L v©â¡if ng£lç 

(2x12500+GST) Rs.29,500/- bfhnuhndh Â£l ãÂæ‹ Ñœ  nk‰bfhŸs k‹w¤Â‹ 

mDkÂ¡F 

 

bghUŸ v© : 3 

ெகாேரானா ேநா  ெதா  கராணமாக நகரா சி ப திகள  ெசய ப  வ  

தகனேமைடகைள 24 மணேநர  ெசய பட ேவ ள .  த ம  நகரா சி வா  

எ  30ல ப ைசய ம  ேகாவ  எ  ப தி வா  தகனேமைட அ கி  ெபா  ம க  

வசதி காக ெச  அைம க , எ வா  தகனேமைட றி ெத  வள க  அைம க  

ேம க ட பணயைன அவசர அவசிய  க தி நகரா சிக  ச ட  1920 ப  15  கீ  

ேம ெகா ள ஏ ப  ெசலவன  ெதாைக .0.98 ல ச திைன ெகாேரானா நிதியலி  

ேம ெகா ள ம ற தி  அ மதி  ைவ க ப கிற . 

வ.எ  ஒ ப ததார  ெபய  வைல வ கித  
1 தி .ஜ.பயா  0.9%மதி ப ைடவட ைற  
2 தி . .எ .எ.க ஷ ச  0.03%மதி ப ைடவட அதிக  
3 தி .ப .ேகாவ த  0.53%மதி பைடவட அதிக  

mYtyf F¿¥ò 

1). வ ைச 1  க ட .ஜ.பயா  அவக  ைற த ைல ைன ம ற  அ ம கலா , 
2). ப  அவசர அவ ய  க  ப  உ தர  வழ யைத ம ற  அ ம கலா . 



 
 

bghUŸ v© : 4 

த ம  நகரா சி வா  எ  10 மாரசாமிேப ைட (ெப னாகர  சாைல) 

ைமபணயாள க  ய  ப தி   வ  அைம  பண  20.05.2021 அ  

வர ெப ற ஒ ப த ளயைன கீ  க டவா  ம ற தி  அ மதி  ைவ க ப கிற . 
 

t.v© x¥gªjjhuç‹ bga® ஒ ப த ள  éiy é»j étu« 

1 Thiru.J.Fayas Dharmapuri 0.29% kÂ¥Õilél FiwÎ 

2 Thiru.D.S.Jabbar Dharmapuri 0.50% kÂ¥Õ£ilél mÂf« 
 

mYtyf F¿¥ò 

 

வ ைச எ 1  க டThiru.J.Fayas Dharmapuri அவ கள  மதி ப ைடவட 

0.29% ைறவாக வழ கிய ஒ ப த ளயைன ஏ க ம ற அ மதி ைவ க ப கிற . 
  

bghUŸ v© : 5 

த ம  நகரா சி வா  எ  10  மாரசாமிேப ைட (ெப னாகர  சாைலய ) 

உ ள ைம பண யாள  ய  வட  ப திய    வ  இ லாததா  

பண யாள கள  பா கா  க தி  வ  அைம  த மா  ைமபணயாள க  

ேகா யதி  ெபய  ேம க ட இட தி   வ   அைம க ேவ ய  

அவசியமாகிற .  எனேவ ேம க ட பண  ஏ ப  ெசலவன ெதாைக 

.5.00ல ச திைன ெபா  நிதிய  கீ  ேம ெகா ள ம ற தி  அ மதி  

ைவ க ப கிற . 
 

mYtyf F¿¥ò 
 

ம ற  அ ம கலா . 
 

bghUŸ v© : 6 

த ம  நகரா சி ப ட வா  எ  1 த  17 வைர உ ள வா கள  ெத  

வள கைள பராம க ஒ ப த ள  ேகார ப  ஒ ப த  ல  பராம  பணக  

ேம ெகா ள பண  உ தர  வழ க ப ள . ெத வள  பராம  ம  

ேமலா ைம பணக  க காண க ஏ வாக ேம க ட வா கள  உ ள 1535 

எ ண ைக ெத  வள  க ப க  8“x12“ அளவ  எ க  எ த பட 

ேவ ய பதா  ேம க ட பணயைன ேம ெகா ள ஏ ப  ெசலவன  ெதாைக 

.1.30ல ச திைன ெபா  நிதிய  கீ  ேம ெகா ள ம ற தி  பா ைவ  அ மதி  

ைவ க ப கிற . 

mYtyf F¿¥ò 

 

1).  ம ற  அ ம கலா . 
 
2).  ப  அவசர அவ ய  க  த  அ வல   அ ம  ெப  ஒ ப த   

ேகா யைத ம ற  அ ம கலா . 



 
 

bghUŸ v© : 7 

த ம  நகரா சி ப ட வா  எ  16  ெத  இரய ேவ சாைல த  

எ .ஜி.ஆ  நக  வைர உ ள பாதாள சா கைட வ வைம  ைப  ைலன  உைட  

ஏ ப டதா  கழி ந  பாதாள சா கைட வ வைம ப  வழியாக ெவளேயறாம  ேத கி 

ேசாதைன ழிகள  ேத கி ெவளய வதனா  ெபா  ம க  ேபா வர தி  

மி த சிரம  ஏ ப வைத தவ  ெபா  ேநதாஜி சாைலய  உைட த ைப பைன 

அக றிவ  தியதாக ைப ைல  அைம  பாதாள சா கைட வ வைம பைன சீ  

ெச திட தயா க ப ட மதி ப  மதி ப  ெதாைக .0.94 இல ச தி  

ம ற தி  அ மதி ேகார ப கிற .    

mYtyf F¿¥ò 
 

1).  ம ற  அ ம கலா . 
2)  ெபா   ெசல ன  ேம ெகா ளலா . 
3).  ப  அவசர அவ ய  க  த  அ வல  அ ம  ெப  ஒ ப த   

ேகா யைத  ம ற  ெதாட  நடவ ைக ேம ெகா டைத  ம ற  அ ம கலா . 
 

bghUŸ v© : 8 

த ம  நகரா சி ப ட வா  எ  16  அதியமா  ைபபா  சாைல ம  

ெத  இரய ேவ சாைல இைண  சி பால  மிக  ப தைட  கழி  ந  

ெவளேயறாம  சாைலய  ேத கி உ ள . இதனா   நா ற  ஏ ப  

ெபா ம க  ேபா வர  மி த சிரம ைத ஏ ப கிற .  எனேவ ேம ப  

இட தி  தியதாக சி பால  அைம க  அத கான மதி ப  ெதாைக .2.70 

ல ச தி  ம ற தி  அ மதி  ைவ க ப கிற .  ேம  ேம ப  பணயைன ெபா  

நிதிய  கீ  ேம ெகா ள ம ற தி  அ மதி  ைவ க ப கிற . 

 
mYtyf F¿¥ò 

 

1) ம ற  அ ம கலா . 
 
2) ப  அவசர அவ ய  க  த  அ வல  அ ம  ெப  ஒ ப த   

ேகா யைத  ெதாட  நடவ ைக ேம ெகா டைத  ம ற  அ ம கலா . 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

bghUŸ v© : 9 

jUkòç efuh£Á¡F brhªjkhd De-Silting Auto TN29AM6702gGJ gh®¡F«gâfŸ efçš 

cŸs ghjhs rh¡fil gâæš bjhŒÎ V‰gLtij jé®¡F« bghU£L«, bghJ k¡fS¡F V‰gL« 

Rfhjhu Ó®nf£oid jé®¡F« bghU£L« gâ nk‰bfhŸtij k‹w¤Â‹ gÂé‰F 

it¡f¥gL»wJ.  nk‰bfhŸS« gâ¡F 11.05.2021š tu¥bg‰W éiy¥òŸëæid Ñœ f©lthW 

k‹w gÂé‰F it¡f¥gL»wJ. 

 

t.v© x¥gªjjhuç‹ bga® éiy¥òŸë éiy é»j étu« 

1 y£Rä M£nlh orš x®¡° %1,26,615.00 

2 $n#hÂKUf‹ nkh£lh® x®¡° %.1,42,300.00 

 

mYtyf F¿¥ò 

 

1) tçir v© 1š f©l y£Rä M£nlh orš x®¡° ãWtd¤Â‹ Fiwthd 

éiy¥òŸëæid k‹w¤Â‹ gÂÎ¡F it¡f¥gL»wJ  

 

2) nk‰f©l gâ¡F v‰gL« bryéd¤ bjhif %1,26,615/# bghJ ãÂæ‹ Ñœ 

nk‰bfhŸs  k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F  

 

3) nk‰f©l gâæid efuh£Á r£l ÃçÎ 15‹ Ñœ nk‰bfh©lij k‹w¤Â‹ gÂé‰F 

it¡f¥gL»wJ.  

 

bghUŸ v© : 10 

 

jUkòç efuh£Á¡F brhªjkhd De-Silting Auto TN29AM6715gGJ gh®¡F«gâfŸ 

nk‰bfhŸS« gâ¡F 11.05.2021š tu¥bg‰W éiy¥òŸëæid Ñœ f©lthW k‹w gÂé‰F 

it¡f¥gL»wJ. 

t.v© x¥gªjjhuç‹ bga® éiy¥òŸë éiy é»j étu« 

1 y£Rä M£nlh orš x®¡° %1,29,965.00 

2 $n#hÂKUf‹ nkh£lh® x®¡° %.1,35,060.00 

 

mYtyf F¿¥ò 

 

1).  tçir v© 1š f©l y£Rä M£nlh orš x®¡° ãWtd¤Â‹ Fiwthd  

éiy¥òŸëæid k‹w mDkÂ¡F« gh®it¡F« it¡f¥gL»wJ  

 

2).  nk‰f©l gâ¡F v‰gL« bryéd¤ bjhif %1,29,965/# bghJ ãÂæ‹ Ñœ 

nk‰bfhŸs k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F 

 

3)  bghJ k¡fë‹ ey‹ fUÂ efuh£Á r£l ÃçÎ 15‹  Ñœ gâ nk‰bfh©lij gÂÎ 

brŒayh«.  

 



 

 

bghUŸ v© : 11 

jUkòç efuh£Á th®L v© 28 nejhí iggh° nuh£oš cŸs Únu‰W ãiya¤Âš cŸs 12.5 

v¢Ã ä‹nkh£lh® gGJ gh®¡F« gâfŸ nk‰bfhŸs 20.05.2021š tu¥bg‰W éiy¥òŸëæid 

Ñœ f©lthW k‹w mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 

 

t.v© x¥gªjjhuç‹ bga® éiy¥òŸë éiy é»j étu« 

1 ÂU.#.gah° 0.21% kÂ¥Õ£ilél FiwÎ 

2 ÂU.Ã.nfhéªjd 4.11%kÂ¥Õ£ilél mÂf« 

3 ÂU.o.v°.V.f‹r¡õ‹ 7.73%kÂ¥Õ£ilél mÂf« 

 

mYtyf F¿¥ò 

 

1) tçir v© 1š f©l ÂU.#.gah° mt®fë‹ kÂ¥Ã£ilél Fiwthf  tH§»a 

éiy¥òŸëæid k‹w mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ  

 

2) nk‰f©l gâ¡F v‰gL« bryéd¤ bjhif %66,000/#  FoÚ® ãÂæ‹ Ñœ 

nk‰bfhŸs     k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F 

 

bghUŸ v© : 12 

jUkòç efuh£Áæš 2021-2022« M©L¡F Â£l¥gâfŸ, efuh£Á ãÂ, muR K¡»a 

ÃuKf®fŸ tUif, efu£Áæ‹  rhjidfŸ k‰W« rhjid ky®fis brŒÂ jhŸfŸ _y«  

és«gu« brŒa mj‰fhd és«gu bjhifæid ehëjœfS¡F brY¤j mj‰fhf V‰gL« 

bryéd¤ bjhif %10.00y£r¤Âid bghJ ãÂæ‹ Ñœ nk‰bfhŸs k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F 

it¡f¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

 

k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bghUŸ : 13 

   
jUkòç efuh£Á¡F£g£l gFÂfëš bfhR¡fëdhš V‰gL« bl§F k‰W« gšntW 

nehŒfshš jh¡f« V‰gLtij f£L¥gL¤Jtj‰fhd jL¥ò elto¡iffŸ nk‰bfhŸs 300 

ÅLfS¡F xU fs¥gâahs®fŸ gâæš <LgL¤Â gânk‰bfhŸs gh®it 1 k‰W« gh®it 2š 

fhQ« foj¤Âš c¤Âuél¥g£LŸsJ. 

 gh®it 3š fhQ« F¿¥Ãš bfhnuhdh  nehŒ bjh‰W fhy¤Âš e« efçš cŸs 33 

th®LfëY« ÅL Ålhf¢ br‹W fhæ¢rš cŸnsh® étu« f©l¿jš btë khãy§fŸ k‰W« 

btë kht£l§fŸ br‹wt®fŸ étu§fis¡ f©l¿ªJ gçnrhjid nk‰bfhŸSjš k‰W« 

bfhnuhdh nehŒ¤ bjh‰W ghÂ¤j gFÂfëš Âdrç fhŒ¢rš r®nt vL¤jš k‰W« bl§F jL¥ò 

gâfŸ nk‰bfhŸSjš ngh‹w gâfS¡F 56 fs¥gâahs®fis r¥is brŒÍ« gâ¡F 

gh®it 3 š த ம ரி ஆைணயாளர ்மற் ம் தனி அ வலர ்அவரக்ளின் ன் அ ம   நாள் 

17.03.2021 – ல் 01.02.2021 தல் 31.03.2021 வைர பணிேமற்ெகாண்  வ ம்  ÂU. D.S.#¥gh®, 
ஒப்பந்ததார க்  ேபரிடர ் கால அவசர அவ ய பணி க் யத் வம் க  த ழ்நா  
மாவட்ட நகராட் கள் சட்டம் 1920 ரி  15 இன் ழ் ன் அ ம   அளிக்கப்பட் ள்ள .  
 

 mj‹go 01.04.2021 m‹W தல்  31.05.2021 வைர இரண்  மாதங்க க்   56 

fs¥gâahs®fis bfh©L bfhnuhdh jL¥ò gâ k‰W« bl§F gâfŸ nk‰bfhŸs  kht£l 

M£Áa®, jUkòç mt®fshš m§Ñfç¡f¥gg£l Âd¡Tè %.264/- cl‹ EPF 13%, ESI 3.25 & 

Administrative Charges 3% tH§» 56 eg®fis jåah® _y« gâahs®fis <LgL¤Â bfhŸs 

mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ.  

 

 

1. 
kht£l M£Áa®, jUkòç mt®fë‹ 2020-2021« M©L Âd¡Tè g£oaš 

go 
Rs.264.00 

2. xU bl§F, bfhnuhdh fs¥gâahs®fS¡F EPF - 13% Rs.34.32 
3. xU bl§F,  bfhnuhdh fs¥gâahs®fS¡F ESI – 3.25%  Rs.8.58 

4. 
xU bl§F, bfhnuhdh fs¥gâahsç‹ Tèæš x¥gªjjhuU¡Fça ã®thf 

bryÎ – 3% 
Rs.7.92 

 bkh¤j« 
Rs.314.82 

(or) 
Rs.315.00 

 56 bl§F. bfhnuhdh fs¥gâahs®fS¡F 56 eh£fS¡Fça bryéd«  Rs.5,29,200.00 
 
56 bl§F, bfhnuhdh fs¥gâahs®fS¡F 30 eh£fS¡F gâ nk‰bfhŸsÎ« mj‰fhd 

njhuha bryéd« %.5.29 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ.  

 
mYtyf F¿¥ò : 

1 ) k‹w« mDkÂ më¡fyh«. 

 2 )  த ழ்நா  மாவட்ட நகராட் கள் சட்டம் 1920 ரி  15 இன் ழ் ன்  

  அ ம   அளிக்கப்ப ற .  
3)  nk‰go bryéd¤Âid efuh£Á Âl¡fêÎ nkyh©ik Â£l¤Âš ga‹gh£L 

f£lz« k‰W« bghJ ãÂæ‹ Ñœ nk‰bfhŸs k‹w« mDkÂ më¡fyh«. 

 



bghUŸ : 14 

   
jUkòç efuh£Á¡F£g£l gFÂfëš bfhR¡fëdhš V‰gL« bl§F k‰W« gšntW 

nehŒfshš jh¡f« V‰gLtij f£L¥gL¤Jtj‰fhd jL¥ò elto¡iffŸ nk‰bfhŸs 300 

ÅLfS¡F xU fs¥gâahs®fŸ gâæš <LgL¤Â gânk‰bfhŸs gh®it 1 k‰W« gh®it 2š 

fhQ« foj¤Âš c¤Âuél¥g£LŸsJ. 

 gh®it 3š fhQ« F¿¥Ãš bfhnuhdh  nehŒ bjh‰W fhy¤Âš e« efçš cŸs 33 

th®LfëY« ÅL Ålhf¢ br‹W fhæ¢rš cŸnsh® étu« f©l¿jš btë khãy§fŸ k‰W« 

btë kht£l§fŸ br‹wt®fŸ étu§fis¡ f©l¿ªJ gçnrhjid nk‰bfhŸSjš k‰W« 

bfhnuhdh nehŒ¤ bjh‰W ghÂ¤j gFÂfëš Âdrç fhŒ¢rš r®nt vL¤jš k‰W« bl§F jL¥ò 

gâfŸ nk‰bfhŸSjš ngh‹w gâfS¡F 72 fs¥gâahs®fis r¥is brŒÍ« gâ¡F 

gh®it 3 š த ம ரி ஆைணயாளர ்மற் ம் தனி அ வலர ்அவரக்ளின் ன் அ ம   நாள் 

15.04.2021– ல் 01.02.2021 தல் 31.03.2021 மற் ம் ஏப்ரல் – 2021 ஆம் மாதம் பணிேமற்ெகாண்  

வ ம் . D.S.#¥gh®, ஒப்பந்ததார க்  ேபரிடர ் கால அவசர அவ ய பணி க் யத் வம் 

க  த ழ்நா  மாவட்ட நகராட் கள் சட்டம் 1920 ரி  15 இன் ழ் ன் அ ம   

அளிக்கப்பட் ள்ள .  

 mj‹go ேம- 2021 ஆம் மாதம்  72 fs¥gâahs®fis bfh©L bfhnuhdh jL¥ò gâ 

k‰W« bl§F gâfŸ nk‰bfhŸs  kht£l M£Áa®, jUkòç mt®fshš m§Ñfç¡f¥gg£l 

Âd¡Tè %.264/- cl‹ EPF 13%, ESI 3.25 & Administrative Charges 3% tH§» 72 eg®fis 

jåah® _y« gâahs®fis <LgL¤Â bfhŸs mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ.  

 

1. 
kht£l M£Áa®, jUkòç mt®fë‹ 2020-2021« M©L Âd¡Tè g£oaš 

go 
Rs.264.00 

2. xU bl§F, bfhnuhdh fs¥gâahs®fS¡F EPF - 13% Rs.34.32 
3. xU bl§F,  bfhnuhdh fs¥gâahs®fS¡F ESI – 3.25%  Rs.8.58 

4. 
xU bl§F, bfhnuhdh fs¥gâahsç‹ Tèæš x¥gªjjhuU¡Fça ã®thf 

bryÎ – 3% 
Rs.7.92 

 bkh¤j« 
Rs.314.82 

(or) 
Rs.315.00 

 72 bl§F. bfhnuhdh fs¥gâahs®fS¡F 31 eh£fS¡Fça bryéd«  Rs.7,03,080.00 
 

72 bl§F, bfhnuhdh fs¥gâahs®fS¡F 31 eh£fS¡F gâ nk‰bfhŸsÎ« mj‰fhd 

njhuha bryéd« %.7.03 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ.  

 
mYtyf F¿¥ò : 

1 ) k‹w« mDkÂ më¡fyh«. 

 

 2 )  த ழ்நா  மாவட்ட நகராட் கள் சட்டம் 1920 ரி  15 இன் ழ் ன்  

  அ ம   அளிக்கப்ப ற .  
 

3)  nk‰go bryéd¤Âid efuh£Á Âl¡fêÎ nkyh©ik Â£l¤Âš ga‹gh£L 

f£lz« k‰W« bghJ ãÂæ‹ Ñœ nk‰bfhŸs k‹w« mDkÂ më¡fyh«. 



bghUŸ : 15 
 

jUkòç efuh£Á¡F£g£l gFÂfëš bfhR¡fëdhš V‰gL« bl§F k‰W« gšntW 

nehŒfshš jh¡f« V‰gLtij f£L¥gL¤Jtj‰fhd jL¥ò elto¡iffŸ nk‰bfhŸs 300 

ÅLfS¡F xU fs¥gâahs®fŸ gâæš <LgL¤Â gânk‰bfhŸs gh®it 1 k‰W« gh®it 2š 

fhQ« foj¤Âš c¤Âuél¥g£LŸsJ. 

 gh®it 3š fhQ« F¿¥Ãš bfhnuhdh  nehŒ bjh‰W fhy¤Âš e« efçš cŸs 33 

th®LfëY« ÅL Ålhf¢ br‹W fhæ¢rš cŸnsh® étu« f©l¿jš btë khãy§fŸ k‰W« 

btë kht£l§fŸ br‹wt®fŸ étu§fis¡ f©l¿ªJ gçnrhjid nk‰bfhŸSjš k‰W« 

bfhnuhdh nehŒ¤ bjh‰W ghÂ¤j gFÂfëš Âdrç fhŒ¢rš r®nt vL¤jš k‰W« bl§F jL¥ò 

gâfŸ nk‰bfhŸSjš ngh‹w gâfS¡F 72 fs¥gâahs®fis r¥is brŒÍ« gâ¡F 

gh®it 3 š த ம ரி ஆைணயாளர ்மற் ம் தனி அ வலர ்அவரக்ளின் ன் அ ம   நாள் 

15.04.2021– ல் 01.02.2021 தல் 31.03.2021 வைர பணிேமற்ெகாண்  வ ம் . D.S.#¥gh®, 

ஒப்பந்ததார க்  ேபரிடர ் கால அவசர அவ ய பணி க் யத் வம் க  த ழ்நா  

மாவட்ட நகராட் கள் சட்டம் 1920 ரி  15 இன் ழ் ன் அ ம   அளிக்கப்பட் ள்ள .  

 mj‹go ஜ ன்- 2021 ஆம் மாதம்  72 fs¥gâahs®fis bfh©L bfhnuhdh jL¥ò gâ 

k‰W« bl§F gâfŸ nk‰bfhŸs  kht£l M£Áa®, jUkòç mt®fshš m§Ñfç¡f¥gg£l 

Âd¡Tè %.264/- cl‹ EPF 13%, ESI 3.25 & Administrative Charges 3% tH§» 72 eg®fis 

jåah® _y« gâahs®fis <LgL¤Â bfhŸs mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ.  

 

1. 
kht£l M£Áa®, jUkòç mt®fë‹ 2020-2021« M©L Âd¡Tè g£oaš 

go 
Rs.264.00 

2. xU bl§F, bfhnuhdh fs¥gâahs®fS¡F EPF - 13% Rs.34.32 
3. xU bl§F,  bfhnuhdh fs¥gâahs®fS¡F ESI – 3.25%  Rs.8.58 

4. 
xU bl§F, bfhnuhdh fs¥gâahsç‹ Tèæš x¥gªjjhuU¡Fça ã®thf 

bryÎ – 3% 
Rs.7.92 

 bkh¤j« 
Rs.314.82 

(or) 
Rs.315.00 

 72 bl§F. bfhnuhdh fs¥gâahs®fS¡F 30 eh£fS¡Fça bryéd«  Rs.6,80,400.00 

 

72 bl§F, bfhnuhdh fs¥gâahs®fS¡F 30 eh£fS¡F gâ nk‰bfhŸsÎ« mj‰fhd 

njhuha bryéd« %.6.80 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ.  

 
mYtyf F¿¥ò : 

1 ) k‹w« mDkÂ më¡fyh«. 

 

 2 )  த ழ்நா  மாவட்ட நகராட் கள் சட்டம் 1920 ரி  15 இன் ழ் ன்  

  அ ம   அளிக்கப்ப ற .  
 

3)  nk‰go bryéd¤Âid efuh£Á Âl¡fêÎ nkyh©ik Â£l¤Âš ga‹gh£L 

f£lz« k‰W« bghJ ãÂæ‹ Ñœ nk‰bfhŸs k‹w« mDkÂ më¡fyh«. 



 

bghUŸ v© : 16 

த ம  நகரா சி ேப  நிைலய தி  01.04.2020 த  31.03.2023 வைர ப க 

மராம  பணக  ேம ெகா ள 21.05.2021 அ  வர ெப ற வைல ளயைன கீ  

க டவா  ம ற தி  அ மதி  ைவ க ப கிற . 
 

t.v© x¥gªjjhuç‹ bga® வைல ள  éiy é»j étu« 
1 தி .ஜ.பயா   0.07% kÂ¥Õilél FiwÎ 

2 தி . .எ .ஜ பா  1.19% kÂ¥Õ£ilél mÂf«  

3 . .எ .எ பா  3.04% kÂ¥Õ£ilél mÂf«  

 

mYtyf F¿¥ò 

 

1) வ ைச எ 1  க டதி .ஜ.பயா  அவ கள  மதி ப ைடவட ைறவாக 

வழ கிய வைல ளயைன ம ற அ மதி ைவ க ப கிற . 
 

2) .பணய  அவசர அவசிய  க தி தன  அ வல   அ மதி ெப  பண  

உ தர  வழ கியைத ம ற  அ மதி கலா . 

 

3) ேம க ட பண  ஏ ப  ெசலவன  ெதாைக .1.60ல ச திைன ெபா  

நிதிய  கீ  ேம ெகா ள ம ற  அ மதி கலா   
  

bghUŸ v© : 17 

த ம  நகரா சி வா  எ  30  ப ைசய ம  ேகாவ  ப தி எ  வா  தகன 

மர க ைடக  ல  ெபற ப  எ வா  ல  (Gasifier) தகன  ெச  ைற 

நைட ைறய  உ ள .  த ெபா  ெகாேரானா ேநா  ெதா  காலமாக உ ளதா  

த  எ ண ைகய  இற க  தகன  ெச ய ேவ ள .  இத  காரணமாக 

த ெபா  நைட ைறய  உ ள Gasifier System ல  வற களா  பண கைள 

எ ப பதா  அ க  ப  ஏ ப வேதா  பண கைள எ பதி  மி த சிரம  

ஏ ப கிற  இதனா  ெபா ம க  மி த சிரம  ஏ ப வதா  ெபா  ம க  

அதி பதி உ ேளாவேதா  ச ட  ஓ  ப ர சைன ஏ ப  நிைல உ ள ..  

 

எனேவ, மர க ைடக  ல  ெபற ப  எ வா  தகன ேமைட  பதிலாக LPG 

எ வா  தகன ேமைடயாக மா ற  ெச திட அ மதி ேவ ட ப கிற .  அத கான 

மதி ப  ெதாைக .5.40ல ச திைன ெபா  நிதிய  கீ  ேம ெகா ள  ம ற தி  

அ மதி  ைவ க ப கிற . 

 

அ வலக றி  
 

1. ம ற  அ மதி கலா  

2. தன  அ வல அ மதி ட  ம ற அ மதி எதி ேநா கி அவசர அவசிய  க தி 

ஒ ப த ள  ேகா யைத  ெதாட  நடவ ைக ேம ெகா டைத  ம ற  

அ மதி கலா .   
 



bghUŸ v© : 18 

த ம  நகரா சி ஆைணயாள  அைறய  உ ள கழிவைற ப தைட ளதா  

அவ றிைன பய ப த யாத நிைலய  உ ள . எனேவ ப தைட த கழிவைற  

பதி  தியதாக கழிவைற அைம  பண  11.05.2021 அ  வர ெப ற 

வைல ளயைன கீ  க டவா  ம ற தி  அ மதி  ைவ க ப கிற . 

t.v© x¥gªjjhuç‹ bga® வைல ள  éiy é»j étu« 

1 Thiru.J.Fayas Dharmapuri  0.07% kÂ¥Õilél FiwÎ 

2 Thiru.D.S.Jabbar Dharmapuri 1.46% kÂ¥Õ£ilél mÂf«  

3 Thiru.D.S.Akbal Dharmapuri 2.29% kÂ¥Õ£ilél mÂf«  

 

mYtyf F¿¥ò 

   1). வ ைச எ 1  க டThiru.J.Fayas Dharmapuri அவ கள  மதி ப ைடவட 

ைறவாக வழ கிய வைல ளயைன ம ற அ மதி ைவ க ப கிற . 
 

2). பணய  அவசர அவசிய  க தி தன  அ வல   அ மதி ெப  பண  

உ தர  வழ கியைத ம ற  அ மதி கலா . 

 

3). ேம க ட பண  ஏ ப  ெசலவன  ெதாைக .2.50ல ச திைன ெபா  

நிதிய  கீ  ேம ெகா ள ம ற  அ மதி கலா   
  

bghUŸ v© : 19 

Ïªefuh£Á¡F brhªjkhd Kfkjè »s¥ rhiyæš cŸs tâf tshf fil v©.9, 13, 14 

k‰W« 15 M»at‰¿‹ F¤jif fhy« 31.03.2020-š KotilªJŸsJ nk‰go filfë‹ cçk« 

01.04.2020 òJ¥Ã¡f nt©oa ãiyæš fil v©.14-‹ F¤jifjhu® filthlif mÂfkhf cŸs 

ãiyæš filia bjhl®ªJ el¤j Ïayhjjhš 01.04.2021 Kjš efuh£Á¡F ÂU«g x¥gil¥gjhf 

21.03.2020-« njÂa foj¤Âš bjçé¤JŸsh®. bfhuhdh Cul§F mkšgL¤Â ÏUªj ãiyæš 

kWVy« él Ïayéšiyy fil v©.9, 13, 15 M»at‰¿‹ cçk« 01.04.2020 Kjš òJ¥Ã¥gj‰F 

VJthf òJ¥Ã¤jš f£lz« k‰W« ãYit thlif brY¤j¡ nfhç Ï›tYtyf ÏWÂ m¿é¥ò 

e.f.v©.842/2016/m3 ehŸ.29.09.2020-‹go filæ‹ cçk«jhuU¡F mD¥Ã it¡f¥g£lJ. 

m¿é¥ò« bg‰W¡bfh©L«  ehsJ tiuæš cça bjhif efuh£Á¡F brY¤j¥glhkš fhy« 

fl¤Â tU»wh®fŸ. Ïjdhš efuh£Á¡F ãÂ ÏH¥ò V‰gLtij jé®¡f nk‰f©l fil v©.9, 13, 

14 k‰W« 15 M»at‰¿‹ F¤jif cçk« 01.04.2020 Kjš u¤J brŒJ bghJ Vy« él k‹w¤Â‹ 

mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

 

1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 

2. filthlif ãYit¤ bjhifæid r«kªj¥g£l fil cçk«jhuç‹ K‹ it¥ò¤ 

bjhifæèUªJ ne® brŒJbfhŸsÎ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 



 

bghUŸ v© : 20 

Ïªefuh£Áæ‹ÛJ tH¡FfŸ kht£l cçikæaš ÚÂk‹w« mk®Î ÚÂk‹w«, br‹id 

ca®ÚÂk‹w«, Ef®nth® ÚÂk‹w« k‰W« bjhêyhs®fŸ ÚÂk‹w§fëš tH¡FfŸ 

bjhlu¥gL»‹wd. tH¡f¿P® bjhl® f£lz« k‰W« tH¡ffS¡fhd f£lz« X›bthU 

tH¡FfS¡F« mDkÂ bg‰W tH§f fhyjhkj« V‰gLtjhš  2021-2022 M« M©L¡F 

tH¡f¿P®fS¡F tH¡F f£lz« tH§f MF« njhuha bryéd« %.15,00,000/- ¡F k‹w¤Â‹ 

mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

 

k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 

bghUŸ v© : 21 

Ïªefuh£Á¡F c£g£l 33 th®Lfëš cŸs FoæU¥ò Ïd§fŸ, tâf 

ãWtd§fŸ k‰W« fhè Ïl§fS¡fhd brh¤J tç, FoÚ® tç k‰W« ghjhs rh¡fil 

nf£ò étu§fis Print vL¥gj‰F nghÂa Printer mYtyf¤Âš Ïšyhjjhš btëæš 

cŸs b#uh¡° filæš bfhL¤J Print vL¥gj‰F MF« njhuha bryéd« %.25,000/-

¡F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  

mYtyf F¿¥ò : 
 

k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

bghUŸ v© : 22 

jUkòç efuh£Á bghJ Rfhjhu¥ Ãçéš F¥ig mf‰w ga‹gL¤j¥gL« M£nlh 

TN29BF1096 thfd¤Â‹ gGJfŸ rç brŒÍ« gâ¡F MF« njhuha bryéd« %.90,000/-¡F 

k‹w¤Â‹ x¥òjY¡F it¡f¥gL»wJ. 

nkY« mtru mtÁa« fUÂ nk‰go gâ¡F K‹ mDkÂ bg‰W éiy¥òŸëfŸ nfhçaÂš 

26.05.2020« njÂæš bgw¥g£l _‹W éiy¥òŸëfŸ ÑœtUkhW. 

 t.v©. éiy¥òŸëjhu® bga® bjhif  

1. V.R.S. M£nlh nfnu{ Rs.91,274/- 

2. m{ä® M£nlh nfnu{ Rs.88,442/- 

3. $ thç nkh£lh® x®¡° Rs.79,650/- 

mYtyf F¿¥ò : 

 

1. nk‰go gâ¡F MF« bryéd« %.79,650/-¡F k‹w« mDkÂ¡fyh«.  

2. tu¥bg‰w éiy¥òŸëfëš t.v©.3š f©LŸs $thç nkh£lh® x®¡°, jUkòç 

v‹gt® Fiwthf bfhL¤JŸsij k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

3. jå mYtyç‹ K‹ mDkÂ bg‰W gâfŸ nk‰bfh©lijÍ« g£oašgo bjhif 

tH§fÎ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 



bghUŸ v© : 23 

jäœehL r£lk‹w bghJ nj®jš 06.04.2021 m‹W eilbgw cŸsJ. Ï¤nj®jèš bghJ 

k¡fŸ 100% th¡fë¥gJ bjhl®ghd éê¥òz®Î oí£lš ngd® jah® brŒJ ngUªJ ãiya«, 

efç‹ Ãujhd rhiyfëš kht£l nj®jš mYty® k‰W« kht£l M£Á jiyt®,jUkòç 

mt®fë‹ m¿Îiu go mik¤J bghJ k¡fëilna éê¥òz®Î V‰¥gL¤j nt©oÍŸsJ. 

nj®jš gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ njitahd és«gu ngd®fŸ jah® brŒaÎ«, nj®jš gâ 

bjhl®ghf m›tnghJ nk‰¡bfhŸs¥gL« bryéd§fŸ nr®¤J %.1,00,000/-¡F k‹w¤Â‹ 

mDkÂ¡F nt©l¥gL»wJ.  

mYtyf F¿¥ò : 
 

1. mDkÂ¡fyh«. 

 

2. nj®jš gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ nk‰¡bfhŸs¥gL« gâ¡F g£oaš go bjhif 

tH§fÎ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 

 

 
                          jå mYty®  

  k‰W« Mizahs® 

                                                                                                            jUkòç efuh£Á 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2021M« tUl«  nk khj« 28.05.2021« ehŸ btŸë¦»Hik  jUkòç efuh£Á  

mYtyf¤Âš eilbg‰w rhjhuz T£l Ô®khd efy¦ 

 

 

bghUs¦ v©fs¦ Ô®khd v©fs¦ ãiwntw¦w¥g£l Ô®khd étu« 

bghUs¦ : 1 Kjy¦ 23 tiu 56 Kjy¦ 78  tiu mDkÂ¡f¥g£lJ 

 

 

 
                          jå mYty®  

  k‰W« Mizahs® 

                                                                                                            jUkòç efuh£Á 

 

 
 


