
 
 

n#hyh®ng£il efuh£Á 
சாதாரண T£l« 

 

    2021« M©L  ேம khj« 31.05.2021« ehŸ தி
க�கிழைம காைல 11.00 kâ¡F 

n#hyh®ng£il efuh£Á mYtyf¤Âš jåmYty® mt®fshš el¤j¥gl cŸs சாதாரண 

��ட elto¡iffŸ.  
 

          jå mYty® 
 

ெபா�� எ�.1 

 ேஜாலா�ேப�ைட நகரா�சி�� 2021-2022-� ஆ�� � ேதைவ"ப#� எ%& 
ெபா(�க), ப�வ
க), பதிேவ#க) ம +� இதர ெபா(�க) வா
க ஆ�� உ.ேதச 

ெசலவ/ன ெதாைக 1.10.00 இல�ச.தி � (1பா4 ப.& இல�ச� ம�#�) ம6ற.தி6 
அ9மதி ேகார"ப#கிற&. 
 
அ�வலக �றி�� :- 

1. ம6ற� அ9மதி�கலா� 
2. ேம ப� ெசலவ/ன.ைத ெபா& நிதிய/லி(;& ேம ெகா)ள ம6ற� 

அ9மதி�கலா�. 
ந.க.எ�.1133/2019/எ@1 

ெபா�� எ�.2 
 n#hyh®ng£il efuh£Á¦ th®L v©.17 nrhiyôçy¦ mikªJs¦s 

efuh£Á Mizahsçd¦ FoæU¥Ãy¦ cs¦s Ãujhd gL¡if miw¡F òÂajhf 1.5 

ld¦ Âwd¦ bfh©l  Fë®rhjd bgh£oæid th§» bghU¤jÎ«,   nk‰go gâ¡F 

12.05.2021 m‹W cŸq® éiy¥òŸë nfhçaÂš tu¥bg‰w éiy¥òŸëfë‹ 

x¥òneh¡F g£oaš  Ñœf©lthW jah® brŒJ k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F 

it¡f¥gL»wJ.  

t. 

v© 
gâæ‹ étu« 

ÂU.S,B 

Fkuntš. 

n#hyh®ng£il 

M/s. NNN 

f‹°l¡r‹, 

»UZz»ç 

M/s.A.M 

f‹°l¡r‹, 

n#hyh®ng£il 

1 

Mizahsçd¦ FoæU¥Ãy¦ cs¦s 

Ãujhd gL¡if miw¡F òÂajhf 

1.5 ld¦ Âwd¦ bfh©l  Fë®rhjd 

bgh£oæid th§» bghU¤jÎ«,   . 

%.47450.00 

x‹W¡F 

%.48100.00 

x‹W¡F 

%.47830.00 

x‹W¡F 

 

 
mYtyf F¿¥ò. 

 

1. Fiwªj éiy¥òŸëid më¤JŸs x¥gªjjhu® ÂU.S,B Fkuntš. 

x¥gªjjhu®, n#hyh®ng£il.  mt®fë‹  éiy¥òŸëid k‹w«  V‰fyh«. 
 
 

2. Ï¥gâ¡F©lhd ெசலவ/ன� 1. 47450/-ஐ tUthŒ ãÂæèUªJ nk‰bfhŸs 

k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

e.f.v©: Ï1/425/2020 
  



ெபா�� எ�.3 
 n#hyh®ng£il efuh£Á¦ th®L v©.17 nrhiyôçy¦ mikªJs¦s efuh£Á 

Mizahsçd¦ FoæU¥Ãy¦ cs¦s Ãujhd gL¡if miw¡F òÂajhf 1.10 ld¦ Âwd¦ 

bfh©l  Fë®rhjd bgh£oæid th§» bghU¤jÎ«,  nk‰go gâ¡F 12.05.2021 

m‹W cŸq® éiy¥òŸë nfhçaÂš tu¥bg‰w éiy¥òŸëfë‹ x¥òneh¡F 

g£oaš  Ñœf©lthW jah® brŒJ k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ.  

t. 

v© 
gâæ‹ étu« 

ÂU.S,B 

Fkuntš. 

n#hyh®ng£il 

M/s. NNN 

f‹°l¡r‹, 

»UZz»ç 

M/s.A.M 

f‹°l¡r‹, 

n#hyh®ng£il 

1 

Mizahsçd¦ FoæU¥Ãy¦ 

cs¦s Ãujhd gL¡if miw¡F 

òÂajhf 1.10 ld¦ Âwd¦ bfh©l  

Fë®rhjd bgh£oæid th§» 

bghU¤jÎ«,   . 

%.44950.00 

x‹W¡F 

%.45650.00 

x‹W¡F 

%.45200.00 

x‹W¡F 

 

mYtyf F¿¥ò. 
 

1. Fiwªj éiy¥òŸëid më¤JŸs x¥gªjjhu® ÂU.S.B Fkuntš. 

x¥gªjjhu®, n#hyh®ng£il  mt®fë‹  éiy¥òŸëid k‹w« V‰fyh«. 
 

2. Ï¥gâ¡F©lhd ெசலவ/ன� 1.44950/-ஐ tUthŒ ãÂæèUªJ nk‰bfhŸs 

k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

e.f.v©: Ï1/426/2020 

ெபா�� எ�.4 
 n#hyh®ng£il efuh£Áæd¦ th®L v©.17 bgh£ofh‹gŸs« gFÂæš 

mikªJŸs Compost Yard-š  cŸs Shredding machine, k‰W« Viberating Machine 

gGjilªJŸsij rçbrŒÍ« gâ  gâ¡F 12.05.2021 m‹W cŸq® éiy¥òŸë 

nfhçaÂš tu¥bg‰w éiy¥òŸëfë‹ x¥òneh¡F g£oaš  Ñœf©lthW jah® 

brŒJ k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ.  

 

t. 

v© 
gâæ‹ étu« 

ÂU.S,B 

Fkuntš. 

n#hyh®ng£il 

M/s. NNN 

f‹°l¡r‹, 

»UZz»ç 

M/s.A.M 

f‹°l¡r‹, 

n#hyh®ng£il 

1 

n#hyh®ng£il efuh£Áæd¦ 

th®L v©.17 bgh£ofh‹gŸs« 

gFÂæš mikªJŸs Compost 

yard-š  cŸs Shredding 

machine, k‰W« Viberating 

machine gGjilªJŸsij 

rçbrŒÍ« gâ 

%.48470.00  %.48790.00  %.49050.00  

 

mYtyf F¿¥ò. 
 

1. Fiwªj éiy¥òŸëid më¤JŸs x¥gªjjhu® ÂU.S,B Fkuntš. 

x¥gªjjhu®, n#hyh®ng£il.  mt®fë‹  éiy¥òŸëid k‹w« V‰fyh«. 
 

2. Ï¥gâ¡F©lhd ெசலவ/ன� 1.48470/- ஐ tUthŒ ãÂæèUªJ nk‰bfhŸs 

k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
e.f.v©: Ï1/442/2020  
  



ெபா�� எ�.5 
 ேஜாலா�ேப�ைட நகரா�சி ப�திய/B ெகாேரானா ைவரC 2-வ& அைல த ேபா& 
அதிேவகமாக பரவ/ வ(வதாD�, அதிகளவ/B இற"Eக) ஏ ப#வதாD�, நாG�� நா) 
ேநா4 ெதா + பாதி"E அதிகH.& வ(வதாD�, மாவ�ட ஆ�சி. தைலவ�, 
தி("ப.I� ம +� நகரா�சிக) நி�வாக ம�டல இய��ந�, ேவJ� ஆகிேயாH6 
தினசH காெனாளK ஆ4L ��ட.திB நகர" ப�திகளKB அைன.& ம�கG��� கபMர 
��நN� தினசH வ/நிேயாக� ெச4ய ேவ�#ெமன அறிLைரக) வழ
க"ப�ட&. 

இ;நகரா�சி���ப�ட 18 வா�#களKD� உ)ள அைன.& ம�கG��� தினசH கபMர 
��நN� வ/நிேயாக� ெச4ய நடவ��ைக ேம ெகா)ள"ப�டதிB கபMர ��நN� அ#"ப/B 
கா4@MவதாB அதிக ேநர� ஒ&�க ேவ��Q)ளதாB, ஆைணயாள� அவ�களK6 ேநர� 

அறிLைரய/B கபMர ��நN� கா4@Mவத � ஒ( ேகC அ#"E ம +� 2 சிலி�ட�க)  
(வண/க பய6பா#) பய6ப#.தி கபMர ��நN� கா4@சி ம�கG�� உட9��ட6 
வ/நிேயாக� ெச4ய ஏ&வாக இ(��� எ6பதாD�, ெகாேரானா ேநா4 ெதா றி6 

அவசர அவசிய� க(தி வ/ைரவாக ஒ( ேகC அ#"E ம +� 2 சிலி�ட�க)  (வண/க 

பய6பா#) வா
க ஆ�� ேதாராய ெசலவ/ன. ெதாைக 1.10,000/-.தி � ம6ற.தி6 
அ9மதி ேகார"ப#கிற&. 
அ�வலக �றி�� 

1. ம6ற� அ9மதி வழ
கலா� 

2. இ@ெசலவ/ன.ைத வ(வா4 நிதிய/லி(;& ேம ெகா)ள ம6ற� 

அ9மதி�கலா�. 

ந.க.எ�.277/2020/எ@1  

ெபா�� எ�.6 
 ேஜாலா�ேப�ைட ச�டம6ற உ+"ப/ன� ெதா�தி நிதி 2020-2021-� ஆ�� கான 

தி�ட.தி6 கீT மாவ�ட ஆ�சி. தைலவ�/ெப(;தைலவ�, மாவ�ட ஊரக வள�@சி 

Vகைம, தி("ப.I� அவ�களK6 ெசயBVைறக) ந.க.எ�.அ/4/0158/2020 

நா).18.02.2021B 1.2.50 இல�ச� மதி"பY��B இ;நகரா�சி வா�# எ�.10B உ)ள 

பைழய நகரா�சி க��ட.திB Eதிய தைர ம +� மி6 இைண"E வழ
க 28.05.2021 
அ6+ ஒ"ப;த"E)ளK ேகாHயதிB வர"ெப ற ஒ"ப;த"E)ளKகளK6 ஒ"Eேநா�� 

ப��யB கீTக�டவா+ தயா� ெச4& ம6ற.தி6 அ9மதி�� ைவ�க"ப#கிற&. 

. 

வ.எ� பண/ய/6 ெபய� 
மதி"பY# 

ெதாைக 1. 
இல�ச.திB 

ஒ"ப;தார� ெபய� 
ஒ"ப;தார� 

ெபய� 

1 

ேஜாலா�ேப�ைட நகரா�சி 
வா�# எ�.10B உ)ள பைழய 
நகரா�சி க��ட.திB Eதிய 
தைர ம +� மி6 இைண"E 
வழ
�� பண/ 

2.50 

தி(.S.B.�மரேவB 
ஒ"ப;தார�  

0.06% 
மதி"பY�ைட வ/ட 

�ைறL 

M/S.A.M.க6Cட

�ச6 0.07% 
மதி"பY�ைட 
வ/ட அதிக� 

அDவலக �றி"E :  

ேம ப� வர"ெப ற ஒ"ப;த"E)ளKகளKB தி(.S.B.�மரேவB, ஒ"ப;ததாரH6 
�ைற;த ஒ"ப;த"E)ளKய/ைன ம6ற� ஏ கலா�.  

ந.க.எ�.263/2021/இ1 
 
  



 
 

ெபா�� எ�.7 
 தமிழக அரசி6 உ.தரவ/6ப� ேஜாலா�ேப�ைட நகரா�சிய/B, ெகாேரானா ைவரC 

2-வ& அைல த ேபா& அதிேவகமாக பரவ/ வ(வதாB 18 வா�#களKB ேநா4 த#"E 

நடவ��ைக ேம ெகா)ள"ப�# வ(கிற&. ேமD�, ெகாேரானா ேநா4 ெதா + 

பாதி�க"ப�டவ�களK6 வ N#களKB தைட ெச4ய"ப�ட ப�தி உ)ள எவ(� ப/ரேவசி�க 

�டா& தைட ெச4ய"ப�ட ப�தியாக அறிவ/�க"ப#கிற& என �ஜி�டB ேபன� 

அ@ச�.& ைவ�க �ஜி�டB ேபன� அ@ச��க வ/ைல"E)ளKக) ேகாHயதிB 13.05.2021 

ேததி வர"ெப ற வ/ைல"E)ளKகைள ம6ற.தி6 பா�ைவ��� V�வ/ �� 

ைவ�க"ப#கிற&. 

 

 

வ.எ� 
வ/ைல"E)ளK வழ
கியவH6 வ/வர� 

6x4 அளL ெகா�# 50 
எ�ண/�ைக �ஜி�டB ேபன� 

அ@ச��க ெதாைக 1. 

1 

வ/�ர� �ஜி�டB ேபன�,  

வாண/ய�பா� ெமய/6 ேரா#, எC.ேகா�b�, 

ேஜாலா�ேப�ைட (அளL 6x4=50x985=49,250) 
1.49,250/- 

2 

Greens, Digital Banners,  
நா�ற�ப)ளK ெமய/6 ேரா#, ேஜாலா�ேப�ைட 

(அளL 6x4=50x975=48,750) 
1.48,750/- 

3 

ேத6ெமாழி �ஜி�டB ேபன�,  

பா�.தசாரதி ெத(, ேஜாலா�ேப�ைட 

(அளL 6x4=50x950=47,500) 
1.47,500/- 

 
 
அ�வலக �றி�� :- 

ேம ப� வ/ைல"E)ளKகளKB �ைற;த வ/ைல"E)ளK வழ
கிQ)ள வ.எ�.36 
வ/ைல"E)ளKய/ைன ம6ற� ஏ கலா�. 
 

ந.க.எ�.277/2020/எ@1 



ெபா�� எ�.8 

 ேஜாலா�ேப�ைட நகரா�சி ப�திய/B ெகாேரானா ைவரC 2-வ& அைல த ேபா& 
அதிேவகமாக பரவ/ வ(வதாD�, அதிகளவ/B இற"Eக) ஏ ப#வதாD�, நாG�� நா) 
ேநா4 ெதா + பாதி"E அதிகH.& ேநா4 ெதா + பாதி�க"ப�டவ�கG� தினV� 
அதிகH.& வ(வதாD�, மாவ�ட ஆ�சி. தைலவ�, தி("ப.I� ம +� நகரா�சிக) 
நி�வாக ம�டல இய��ந�, ேவJ� ஆகிேயாH6 தினசH காெனாளK ஆ4L ��ட.திB 
அறிLைரய/6ப� ெகாேரானா ைவரC ேநா4 த#"E நடவ��ைகயாக நகரா�சி ப�திகளKB 
கி(மிநாசினK ெதளK��� பண/க) நகரா�சி பண/யாள�கைள ெகா�# அைன.& 
வா�#களKD� ேம ெகா)ள"ப�# வ(கிற&. இ"பண/களK6ேபா&  அ.தியவசிய தளவாட 
ெபா(�க)  �ைறவாக உ)ள&. எனேவ, கீTக�ட வ/வர"ப� ெபா(�க) வா
�வத � 

ேதாராய ெசலவ/ன� 1.20.00 இல�ச.தி � (1பா4 இ(ப& ல�ச� ம�#�) ம6ற.தி6 
அ9மதி�� ைவ�க"ப#கிற&. 

வ.எ� ெபா(�களK6 வ/வர� 

1 ஐேபா �ேளாைர# (Hypochlorite) 
2 ைலசாB (Lysol) 

3 ேநா4 த#"E உைட (PPE Kit) 

4 ைக உைற (Cotton Glues) 

5 ப/ளK@சி
 பLட� (Bleaching Powder) 

6 M�ணா�E I) 

7 ைக திரவ� (Hand Sanitizer) 

8 ெட�டாB (Dettol) 

9 ப/ளா� ெபனாய/B (Black Panoel)  

10 ெவாய/� ெபனாய/B (White Panoel)  

11 லிகிL� ேசா" ஆய/B (Liquid Soap Oil)  

12 N95 Mask 
 
அ�வலக �றி�� :- 

1. ெபா&Mகாதார அவசர அவசிய� க(தி SDRF நிதிய/லி(;& ேம க�ட 
பண/கG�கான இ@ெசலவ/ன.ைத ேம ெகா)ள ம6ற� அ9மதி வழ
கலா�. 

2. �#தB சிற"E ெசயலாள�, தைலைம ெசயலக�, நிதி.&ைற ெச6ைன-09 
அவ�களK6 க�த� ந.க.எ�.74/JS(MA) Finance (Salaries) 2020 
நா).01.04.2020 அவ�களK6 க�த.திB ெதHவ/.&)ளப� ஒ"ப;த"E)ளK 

ச�ட� 1998 வ/தி 9 ம +� 10 ப/HL 16A6ப� ேகாவ/�-19�� ேம க�ட 
பண/க) ேம ெகா)ள வ/திவ/ல�� அளK�க"ப�#)ளைத ம6ற.தி6 
பா�ைவ��� பதிவ/ ��. 

 

ந.க.எ�.277/2020/எ@1 
  



 

ெபா�� எ�.9 
 ேஜாலா�ேப�ைட நகரா�சிய/6 ெபா& Mகாதார"ப/Hவ/B திட�கழிL ேமலா�ைம 
பண/கG�� பய6ப#.த"ப�# வ(� கீTக�ட வாகன
கைள ப%& பா�.& த�தி 

சா6+ வா
க ேவ��Q)ளதாB, வாகன
கைள ப%& பா���� பண/�� 21.05.2021 
அ6+ ஒ"ப;த"E)ளK ேகாHயதிB வர"ெப ற ஒ"ப;த"E)ளKகளKB ஒ"Eேநா�� ப��யB 
கீTக�ட வ/வர"ப� தயா� ெச4& ம6ற.தி6 அ9மதி�� ைவ�க"ப#கிற&. 
 

வ.எ� வாகன எ� 
மதி"பY# 

ெதாைக 1. 
இல�ச.திB 

ஒ"ப;தார� ெபய� ஒ"ப;தார� ெபய� 

1 TN23 AT1076 17.71 
M/s.KKN Contract Works, 
0.15% மதி"பY�ைட வ/ட 

அதிக� 

M/s.Tirupattur Agro 
Engineering & Service Co-
op Centre Ltd VG14 0.41% 
மதி"பY�ைட வ/ட �ைறL 

2 TN83 B 0675 0.90 

M/s.Tirupattur Agro 
Engineering & Service 
Co-op Centre Ltd VG14 
0.28% மதி"பY�ைட வ/ட 

�ைறL 
 

M/s.KKN Contract Works, 
1.11% மதி"பY�ைட வ/ட 

அதிக� 

3 TN23 BL0870 1.25 

M/s.KKN Contract Works, 
0.28% மதி"பY�ைட வ/ட 

அதிக� 
 

M/s.Tirupattur Agro 
Engineering & Service Co-
op Centre Ltd VG14 0.32% 
மதி"பY�ைட வ/ட �ைறL 

 

4 TN83 B0604 0.94 

M/s.Tirupattur Agro 
Engineering & Service 
Co-op Centre Ltd VG14 
0.37% மதி"பY�ைட வ/ட 

�ைறL 
 
 

M/s.KKN Contract Works, 
0.43% மதி"பY�ைட வ/ட 

அதிக� 
 

 
அ�வலக �றி�� :- 

1. வர"ெப ற ஒ"ப;த"E)ளKகளKB �ைற;த ஒ"ப;த"E)ளKய/ைன வழ
கிQ)ள 

ஒ"ப;தார� ஒ"ப;த"E)ளKய/ைன ம6ற� ஏ கலா�. 

2. வ(வா4 நிதிய/லி(;& இ@ெசலவ/ன.ைத ேம ெகா)ள அ9மதி வழ
கலா�. 

ந.க.எ�.650/2016/எ@1 

 

  



ெபா�� எ�.10 
  ேஜாலா�ேப�ைட வள�;& வ(� நகரா�சிகளKB ஒ6றா�� இத6 ம�க) ெதாைக 

2011 கண�ெக#"ப/6ப� 29662 ஆ��. 2020 ஆ�� கான இைட�கால ம�க) ெதாைக 

32,650��� ஆ��. இ;நகரா�சிய/6 பர"பளL 13.06 ச&ர கிேலா ம��ட�, 18 வா�#கைள 

உ)ளட�கியதா��. இ;நகHB 184 ெத(�கG� Mமா� 10000�� ேம ப�ட 
��ய/("EகG� வ�.தக நி+வன
கG� உ)ளன, ேமD� ேஜாலா�ேப�ைட இரய/Bேவ 

ச;தி"E நா) ஒ6+�� 5000�� ேம ப�ட ம�க) வ;& ெசBD� ப�தியாக உ)ள&. 
இத6 �ல� நா) ஓ6+�� Mமா� 12 ெம�H� ட6 அளL �"ைபக) ேசகH�க"ப�# 
வ(கிற&.  

  இ;நகரா�சி ெபா& Mகாதார ப/Hவ/B ேதா +வ/�க"ப�ட 22 &"EரL 

பண/ய/ட
களKB ஏ"ரB 2021� மாத.&ட6 ஓ4L ெபற���ய &"EரL பண/யாளH6 

பண/ய/ட.&ட6 ேச�.& 7 காலி"பண/ய/ட
க) ேபாக ம�த� உ)ள 15 &"EரL 

பண/யாள�களKB ஒ�#ந� பண/�� 3 நப�கG�, இரL காவல� பண/�� 1 நப(� ம +� 

உர�கிட
கி � 5 ம +� OCC�� 2 நப�கG� 4 பண/யாள�க) &"EரL பண/கG�காக 
பய6ப#.த"ப�# வ(கிறா�க). ேமD�, நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச6ைன 

அவ�களK6 ெசயBVைற உ.தரLகளKB ந.க.எ�.2218/ப/3/2013, நா).19.03.2013, 
ந.க.எ�.3115/ப/3/2015, நா).27.10.2015 ம +� ந.க.எ�.3296/ேஜ3/2018 நா).05.03.2019 
ஆகிய ெசயBVைற உ.தரவ/6ப� ஒ"ப;த" பண/யாள�க) Vைறேய 41,41 ம +� 11 
என 93 ேப� பண/EH;& வ(கிறா�க). இ;நகHB 21 கிேலா ம��ட� நNள.திB திற;ெவளK 
ம +� மைழநN� காBவா4கG�, மாநில ெந#�சாைலக), இரய/Bேவ ச;தி"E, வாரா;திர 
ச;ைத ம +� தினசH ச;ைத இரய/Bேவ ச;தி"ப/ � வ;& ேபா�� ம�க) ெதாைக என 

இத6 �ல� நா) ஒ6+�� 12 ெம�H� ட6 அதிகமாக �"ைபக) ேச(கிற&.                  

அரசாைண எ�.101 நகரா�சி நி�வாக� (ம) ��நN� வழ
கB&ைறய/6ப� பண/யாள�க) 
கண�கீ�# வ/வர� 

1. 250 �#�ப.தி � 3 பண/யாள�க) வ Nத�     - 3 நப� 
2. இல�ரக வாகன� (TATA ACE) ஓ�#ந� 1-��    - 1 நப�  
3. �"ப� லாH  ஓ�#ந� 1-��      - 1 நப� 
4. ABC வாகன� ஒ�#ந� 1-��      - 1 நப� 
5. திற;த ெவளK காBவா4 1 கி.ம�(��    - 1 நப� 
6. உர�கிட
��� 1-��       - 5 நப� 
7. �
கா�களKB ேசகH�க"ப#� �"ைபக)  

உரமா��� பண/ ெதா�� 1-��          -1 நப�  
                

Ñœf©l étu¥go J¥òuÎ gâahs®fŸ njit¥gL»wJ. 
 

t.v© étu« njit¥gL« gâæl§fŸ 

1 
250 FL«g§fS¡F 3 gâahs®fŸ Åj« 10000 
FL«g§fS¡F 

120 

2 
மினK �"ைப லாH, இல�ரக வாகன� (TATA ACE) / ABC 
thfd« 4 எ�ண/�ைக 3 

3 Âwªjbtë fhšthŒ ».Û ¡F 1 eg® Åj« 21 ».Û 21 
4 cu¡»l§F/OCC (5+2) 7 
    bkh¤j« 151 
    த ேபா& பண/ய/B உ)ள நிர;தர" பண/யாள�க) 15 
    அரசாைண எ�.1016ப� ேதைவ"ப#� ஒ"ப;த" 

பண/யாள�க) எ�ண/�ைக 
136 

 
  



ெசலவ!ன ஒ�ப$%& ப%'ய) 

1 

&"EரL பண/யாள�கG�� நா) ஒ6+�� மாவ�ட 

ஆ�சிய� 2021-2022 ஆ�� கான தின��லி 

M றறி�ைகய/B உ)ளப� ஒ( நப(�� 1.368 
        368.00 
EPF    – 14.00%    -   51.52 
ESI    – 4.75%     -   17.48 
Service Charge  - 10.00% -   36.80 
     ------------------------- 
          473.80 (or) 474/- 
     ------------------------- 
ESI Service Charge and Maintenance 1.474/- 

136*474 = 64,464 
ெமா.த� 1.64,464  

நா) ஒ6+�� 

2 

வ(டா;திர ெமா.த ெசலவ/ன� மாவ�ட ஆ�சி. 
தைலவ� அவ�களK) M றறி�ைகய/6ப� தின��லி 
அ�"பைடய/B 
 

வ(டா;திர ெமா.த 
ெசலவ/ன� 

1.64,464*365=Rs.2,35,29,360/- 
 

நகரா�சி நிர;தர பண/யாள�கG�� ஆ�� ெசலவ/ன� 

Basic Pay                          15700 

D.A                                   2669 

HRA                                   700 

Medical Allowance             300 

Washing Allowance            200 

                                --------------- 

Gross Amount               19,569 

  

வ(டா;திர ெமா.த ெசலவ/ன� 

1.19569x136x12 = 1.3,19,36,608/- 

ஒ"E ேநா��" ப��யB 

1 நகரா�சியாB நிர;தர" பண/யாள�க) ெகா�# பண/ 

ேம ெகா)ள"ப�டாB 136 நப�கG�� ஆ�� ஆ�# 
ெசலவ/ன� 

1.3,19,36,608/- 

2 தனKயா� �ல� பண/ேம ெகா�டாB 136 நப�கG�� 
ஆ�� ஆ�# ெசலவ/ன� 

1.2,35,29,360/- 

3 ேசமி"E ெதாைக 1.84,07,248/- 
     ேம ப� கண�கீட"ப�#)ள வ/ைல வ/கித
களK6ப� &"EரL பண/ தனKயா� 
�ல� ேம ெகா�டாB நகரா�சி�� ஆ�� � 1.84,07,248/-ம�தமா��.  தனKயா� 
�ல� &"EரL பண/க) ேம ெகா)ள அ9மதி வழ
கL�, இ;நகரா�சிய/6 
நி�வாக ெசலவ/ன� 49 சதவ Nத.தி �)ளாகேவ உ)ளதாD�, இ;நகரா�சிய/B 
திட�கழிL ைகயாGதB வ/தி 20006ப�, 136 ஒ"ப;த"பண/யாள�க) 
ஒ"ப;த"E)ளK �ல� ெப + பண/க) ேம ெகா)ள நகரா�சி நி�வாக 
ஆைணய�, ெச6ைன அவ�களK6 Vத6ைம ஒ"EதB (Principal Approval) ெபற 
ப/ேரரைண அ9"பலா�. 
 
       
  
  



 
  
 த ேபா& இ;நகH6 நிர;தர I4ைம பண/யாள�க) 15 நப�க) ம +� தனKயா� 

�ல� ெபற"ப#� 93 நப�க) ேச�.& 109 நப�க) பண/EH;& வ(கிறா�க). அரசாைண 

எ�.1016ப�  இ;நகரா�சி�� ேதைவ"ப#� 136 நப�கG�� 01.04.2021 VதB �6+ 

ஆ�#கG�� தனKயா� �ல� ஒ"ப;த"E)ளK ெப + திட�கழிL ேமலா�ைம பண/க) 

ேம ெகா)ள அ9மதி ேகாரலா�. நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச6ைன அவ�களK6 

ெசயBVைற உ.தரL ந.க.எ�.2218/ப/3/2013 நா).19.03.20136ப� தனKயா� �ல�  

I4ைம பண/யாள�க) 41 நப�கG�, நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச6ைன-5 

அவ�களK6 ெசயBVைற ந.க.எ�.3115/ப/3/2015 நா).27.10.2015B 41 நப�கG�,  நகரா�சி 

நி�வாக ஆைணய�, ெச6ைன-5 அவ�களK6 ெசயBVைற ந.க.எ�.32926/ேஜ3/2018 

நா).05.03.2019B �#தலாக 11 நப�கைளQ�, ேச�.& 93 நப�கG�� அ9மதி 

வழ
க"ப�#)ள&.  
 

 த ேபா& ஒேர அ9மதியாக �6+ அ9மதிQ� ஒ(
கிைண.& �#தலாக 

(136-93=43) 43 பண/யாள�க) ேச�.& 136 பண/யாள�க) ஒ"ப;த"E)ளK �ல� ெப + 

பண/ அம�.தி�ெகா)ள ஒேர அ9மதியாக வழ
க ேகாH நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, 

ெச6ைன அவ�G�� ப/ேரரைண அ9"பலா�. 
 

 எனேவ, இ;நகரா�சி�� அரசாைண எ�.1016ப� ேதைவ"ப#� 151 I4ைம 

பண/யாள�களKB 15 நிர;தர" பண/யாள�க) ேபாக, ம�தV)ள 136 நப�க) தனKயா� �ல� 

ச"ைள ெச4&ெகா)ள ம6ற.தி6 அ9மதி�� ைவ�க"ப#கிற& 

 
அDவலக �றி"E : 

1. ஏ ெகனேவ 93 நப�கG�� ெபற"ப�ட �6+ ெசயBVைற உ.தரLகைளQ� 

ஒ(
கிைண.& ஒேர உ.தரவாக 136 நப�க) வழ
கிட க(.&( நகரா�சி 
நி�வாக ஆைணய�, ெச6ைன அவ�கG�� அ9"ப ம6ற� அ9மதி�கலா�. 

2. 136 பண/யாள�க) ஒ"ப;த"E)ளK �ல� ெப + பண/யம�.தி�ெகா)ள ம6ற� 
அ9மதி வழ
கலா�. 

3. ேம ப� ெசலவ/ன.ைத ெபா& நிதிய/லி(;& ேம ெகா)ள ம6ற� 
அ9மதி�கலா�. 

ந.க.எ�.399/2021/எ@1 

ெபா�� எ�.11 

 ேஜாலா�ேப�ைட நகரா�சி, த ேபா& தமிழக.திB 2021 ச�டம6ற ெபா& ேத�தB 

நட;& V�;த 07.05.2021 VதB Eதிய அரM பதவ/ ஏ +)ளதாB, Eதிய தமிழக அரசி6 
VதBவ� பட� நகரா�சி அDவலக.திB ைவ"பத � பட� வா
க ேதாராய ெசலL 

ெதாைக 1.1,900/- (1பா4 ஒ( ஆய/ர.& ெதா)ளாய/ர� ம�#�) ம6ற.தி6 அ9மதி 
ேகார"ப#கிற&. 
  
அDவலக �றி"E  

1. ம6ற� அ9மதி�கலா�. 

2. இ@ெசலவ/ன.ைத ெபா& நிதிய/லி(;& ேம ெகா)ள ம6ற� அ9மதி�கலா�. 

ந.க.எ�.157/2021/எ"1 

 
   



ெபா�� எ�.12 
 ேஜாலா�ேப�ைட நகரா�சி அரM வழிகா�#தலி6ப� Eதிய அDவலக க��ட.தி6 

உ) ப�திகளKB  CCTV ேகமிரா ஏ ெகனேவ ெபா(.த"ப�# ெசயBபா��B உ)ள&. 

த ேபா& அDவலக ெவளK"ப�திகளKB அைம;&)ள வாகன
க) நி+.த� இட
களKB 

நி+.த"ப#� நகரா�சி வாகன
கைள க�காண/�க Eதிய CCTV ேகமிரா�க� �லமாக 

க�காண/�க ேவ��Q)ளத. க��ட
களK6 உ)ப�திகளKB �#தலாக ேகமிரா�க) 

ெபா+.த"பட ேவ��Q)ள&. ேமD�, நகரம6ற ��ட அர
கிளKB LCD Eேரஜ�ட� 

(Projector) ம +� ஒலிெப(�கி (Mikset) அைம�கL�, நகரா�சிய/6 ெபா��கா6 ப)ள�, 

உர�கிட
கிB உ)ள நகரா�சி�� ெசா;தமான இய;திர
க) பா&கா�கL�, 

அச�பாவ/த
க) ஏ&� ஏ படாமB இ(�கL� க�காண/�க CCTV ேகமிரா�கைள 

அைம�க 21.05.2021 அ6+ ஒ"ப;த"E)ளK ேகாHயதிB வர"ெப ற ஒ"ப;த"E)ளKகளK6 

ஒ"Eேநா�� ப��யB கீTக�டவா+ தயா� ெச4& ம6ற.தி6 அ9மதி�� 

ைவ�க"ப#கிற& 

. 

வ.எ� பண/ய/6 ெபய� 
மதி"பY# 

ெதாைக 1. 
இல�ச.திB 

ஒ"ப;தார� 
ெபய� 

ஒ"ப;தார� ெபய� 

1 

நகரா�சி Eதிய அDவலக 
க��ட.தி6 ெவளK"ப�திகளKB 
வாகன
கைள க�காண/�க 

Eதிய CCTV ெபா+.தL�, 

நகரம6ற ��ட அர
கிB LCD 
Eேரஜ�ட� (Projector) ம +� 

ஒலிெப(�கி (Mikset) 
அைம.தB ம +� 
ெபா��கா6 ப)ள� 
உர�கிட
கிB ேகமிரா�கைள 
அைம��� பண/ 

9.65 

M/s.Realtech 
System, 2.67% 
மதி"பY�ைட 
வ/ட அதிக� 

M/s.Soft Bery 
Solutions 0.12% 
மதி"பY�ைட வ/ட 

�ைறL 

அDவலக �றி"E :  
1. ேம ப� வர"ெப ற ஒ"ப;த"E)ளKகளKB M/s.Softbery Solutions, ஒ"ப;ததாரH6 

�ைற;த ஒ"ப;த"E)ளKய/ைன ம6ற� ஏ கலா�. 
2. இ@ெசலவ/ன.ைத நகரா�சி ெபா&நிதிய/லி(;& ேம ெகா)ள ம6ற� அ9மதி 

வழ
கலா�. 
ந.க.எ�.419/2021/இ1 

ெபா�� எ�.13 
 ேஜாலா�ேப�ைட நகரா�சிய/B பய6ப#.த"ப�# வ(� ஈ"E வாகன� 

எ�.TN23BM4493 வாகன.தி6 கா"பY# 08.06.2021 அ6+ட6 நிைறவைடகிற&. எனேவ, 

ஏ ெகனேவ கா"பY# ெச4ய"ப�ட M/S.UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED எ6ற 

நி+வன� �ல� 2021-2022� ஆ�� கான கா"பY# E&"ப/�க ஆ�� ெசலவ/ன� ெதாைக 

1.13,696/- உட6 ெசD.த அ9மதி ேவ�� ம6ற.தி6 அ9மதி�� ைவ�க"ப#கிற&.  

அDவலக �றி"E :  
1. ம6ற� அ9மதி வழ
கலா�. 
2. இ@ெசலவ/ன.ைத வ(வா4 நிதிய/லி(;& ேம ெகா)ள ம6ற� அ9மதி 

வழ
கலா�. 
ந.க.எ�.461/2016/இ1  
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1 1 221 &'(�� %3-4 &5��$�-��	6 

2 2 222 &'(�� %3-4 &5��$�-��	6 

3 3 223 &'(�� %3-4 &5��$�-��	6 

4 4 224 &'(�� %3-4 &5��$�-��	6 

5 5 225 &'(�� %3-4 &5��$�-��	6 

6 6 226 &'(�� %3-4 &5��$�-��	6 

7 7 227 &'(�� %3-4 &5��$�-��	6 

8 8 228 &'(�� %3-4 &5��$�-��	6 

9 9 229 &'(�� %3-4 &5��$�-��	6 

10 10 230 &'(�� %3-4 &5��$�-��	6 

11 11 231 &'(�� %3-4 &5��$�-��	6 

12 12 232 &'(�� %3-4 &5��$�-��	6 

13 13 233 &'(�� %3-4 &5��$�-��	6 
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