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1 நகரா�சி நி�வாக இய�ந� ெச�ைன அவ�க� 02.10.2021� ேததிய ந.க.எ�.21287/2021/EA2� ெவள��ெகாண�� 
�கைம !ல� திட�கழி� ேமலா�ைம பண&க'� பண&யாள�க� பண&யம�()த� ெதாட�பாக 
அள�ேகா�க� நி�ணய� ெச*) உ(தரவ&ட,ப�-�ள). இ/த அள�ேகாலி�ப0 இ/நகரா�சி� 
கீ2�க�டவா3 பண&யாள�க� ேதைவ,ப-கிறா�க�. 

Sl. 
No. Items 

Requireme
nt as per 
norms 

Present  
Strength Balance needed 

1 Cleanliness Worker 290 117 173 

2 Supervisor 18 5 13 

3 Driver 24 1 23 

ேம5க�ட பண&யாள�க'� ஒ7நா'�காக ஊதிய வ&பர� ப&�வ7மா3:  

Sl. 
No 

Details  
Cleanlines
s workers 
payment 

Supervisor Driver 

1 Basic salary for one day 391 448 708 

2 
Service charge for the agency including the cost of 

uniforms and other safety items required to be given to 
the supplied manpower 

27.37 31.36 49.56 

3 
GST on Basic salary of the man power and on the 
service charge of agency (18 % of A and 18 % of 

service charge) 
75.31 86.28 136.36 

4 
Employer contribution for EPS 8.33%, EPF 3.67%, 

EPF admin 0.5% and EDLI 0.5% 
50.83 58.24 92.04 

5 Employer contribution of ESI 3.25% of 12.71 14.56 23.01 

6 Total cost 557.21 638.44 1008.97 

 இத�ப0 ேம5ப0 பண&யாள�கைள !�றா�-க'� ெதாட�/) பண&யம�()� ேபா) ஏ5ப-� 
உ(ேதச ெசலவ&ன� ப&�வ7மா3: 

த;�மான எ�.151 
அ>மதி�க,ப�ட) 



Sl. 
No 

Name of the 
Post 

Basic 
Salary 
per day 

per 
person 
as per 
SoR or 

as 
approve
d in Rs. 

Total 
salary per 

day per 
person ( 

col No.3 * 
1.4251) 

Rs. 

No. of 
person to 

be engaged 

Total Budget to 
be provided 

per year Total Value to be put in  
to tender Rs. In lakhs 

Rs. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Sanitary 
worker 

290 557.21 173 3,51,85,025 351.85 

2 supervisor 18 638.44 13 30,29,397 30.3 

3 Driver 24 1008.97 23 84,70,303 84.7 

Total 46,684,725 466.85   60,921,441 

எனேவ காைர�0 நகரா�சி� ேதைவ,ப-� ?*ைம பண&யாள�க� 173 நப�க�, 
ேம5பா�ைவயாள�க� 13 நப�க� ம53� ஓ�-ந�க� 23 நப�க� ஆகிேயா�கைள ெவள��ெகாண�� �கைம 
(Outsource) !ல� நகரா�சி நி�வாக இய�ந� அவ�கள�� �த�ைம அ>மதி ெப3வத5�, க7()7 
அ>,Gவத5� ம�ற� அ>மதி�கலா�. 
அHவலக�றி,G: அ>மதி�கலா�  

        ந.க.எ�547/2019/எM1 
2 நகரா�சி நி�வாக இய�ந� ெச�ைன அவ�க� 02.10.2021� ேததிய ந.க.எ�.21287/2021/EA2� ெவள��ெகாண�� 

�கைம !ல� ெத7வ&ள� பராமN,G பண&க'� பண&யாள�க� பண&யம�()த� ெதாட�பாக 
அள�ேகா�க� நி�ணய� ெச*) உ(தரவ&ட,ப�-�ள). இ/த அள�ேகாலி�ப0 இ/நகரா�சி� 
கீ2�க�டவா3 பண&யாள�க� ேதைவ,ப-கிறா�க�. 

Sl. No. Items Requirement as 
per norms 

Present  
Strength 

Balance 
needed 

1 Wire man 8 5              3 
2 Electrical helper 8 3               5 

ேம5க�ட பண&யாள�க'� ஒ7நா'�காக ஊதிய வ&பர� ப&�வ7மா3:  

Sl. No Details  Wire man Electrical helper 

1 Basic salary for one day 708 556 

2 
Service charge for the agency including the cost 
of uniforms and other safety items required to be 

given to the supplied manpower 
49.56 38.92 

த;�மான எ�.152 
அ>மதி�க,ப�ட) 



3 
GST on Basic salary of the man power and on 

the service charge of agency (18 % of A and 18 
% of service charge) 

136.36 107.09 

4 
Employer contribution for EPS 8.33%, EPF 

3.67%, EPF admin 0.5% and EDLI 0.5% 
92.04 72.28 

5 Employer contribution of ESI 3.25% of 23.01 18.07 

6 Total cost 1008.97 792.36 

இத�ப0 ேம5ப0 பண&யாள�கைள ஓரா�-� ெதாட�/) பண&யம�()� ேபா) ஏ5ப-� உ(ேதச 
ெசலவ&ன� ப&�வ7மா3: 

Sl. 
No 

Name of the 
Post 

Basic 
Salary per 
day per 
person as 
per SoR or 
as 
approved 
in Rs. 

Total 
salary per 
day per 
person ( col 
No.3 * 
1.4251) Rs. 

No. of 
person to 
be 
engaged 

Total Budget 
to be provided 
per year 

Total Value to  
 be put in to  
tender Rs. In 
lakhs 

Rs. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Wire man 708 1008.97 3 11,04,824 11.05 

2 
Electrical 

helper 
556 792.36 5 14,46,049 14.46 

Total 25,50,873 25.51 

 
எனேவ காைர�0 நகரா�சி� ேதைவ,ப-� ெத7வ&ள� பண&� மி�க�ப&யாள� 3 நப�க� 

ம53� உதவ&யாள� 5 நப�க�   ஆகிேயா�கைள ெவள��ெகாண�� �கைம (Outsource) !ல� நகரா�சி 
நி�வாக இய�ந� அவ�கள�� �த�ைம அ>மதி ெப3வத5�, க7()7 அ>,Gவத5� ம�ற� 
அ>மதி�கலா�. 
அHவலக�றி,G அ>மதி�கலா�  

        ந.க.எ�53/2019/இ1 
3 நகரா�சி நி�வாக இய�ந� ெச�ைன அவ�க� 02.10.2021� ேததிய ந.க.எ�.21287/2021/EA2� ெவள��ெகாண�� 

�கைம !ல� 0ந;� வ&நிேயாக  பண&க'� பண&யாள�க� பண&யம�()த� ெதாட�பாக அள�ேகா�க� 
நி�ணய� ெச*) உ(தரவ&ட,ப�-�ள). இ/த அள�ேகாலி�ப0 இ/நகரா�சி� கீ2�க�டவா3 
பண&யாள�க� ேதைவ,ப-கிறா�க�. 

Sl. 
No. Items Requirement as 

per norms 
Present  

Strength Balance needed 

1 Electrician Grade - l 9            -               9 

2 Maintance Assistant 37 -              37 

 
ேம5க�ட பண&யாள�க'� ஒ7நா'�காக ஊதிய வ&பர� ப&�வ7மா3:  

த;�மான எ�.153 
அ>மதி�க,ப�ட) 



Sl. No Details  Electrician Grade - l Maintance Assistant 

1 Basic salary for one day 712 520.65 

2 
Service charge for the agency including the 

cost of uniforms and other safety items 
required to be given to the supplied manpower 

49.84 36.45 

3 
GST on Basic salary of the man power and on 
the service charge of agency (18 % of A and 

18 % of service charge) 
137.13 100.28 

4 
Employer contribution for EPS 8.33%, EPF 

3.67%, EPF admin 0.5% and EDLI 0.5% 
92.56 67.68 

5 Employer contribution of ESI 3.25% of 23.14 16.92 
6 Total cost 1014.67 741.98 

இத�ப0 ேம5ப0 பண&யாள�கைள ஓரா�-� ெதாட�/) பண&யம�()� ேபா) ஏ5ப-� உ(ேதச 
ெசலவ&ன� ப&�வ7மா3: 
 

Sl. 
No Name of the Post 

Basic Salary 
per day per 

person as per 
SoR or as 

approved in 
Rs. 

Total salary 
per day per 
person ( col 

No.3 * 
1.4251) Rs. 

No. of 
person to 

be 
engaged 

Total Budget to 
be provided 
per year 

Total Value to 
be put in to 
tender Rs. In 
lakhs 

 
 
 

Rs. 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Electrician Grade- l 712 1014.67 9 33,33,191 33.33  

2 Maintance Assistant 520.65 741.98 37 100,20,440 100.20  

Total 133,53,631 133.54   

 
எனேவ காைர�0 நகரா�சி� ேதைவ,ப-� மி�னாள�க� 9 நப�க�, பராமN,G உதவ&யாள�க� 37 

நப�க�ஆகிேயா�கைள ெவள��ெகாண�� �கைம (Outsource) !ல� நகரா�சி நி�வாக இய�ந� அவ�கள�� 
�த�ைம அ>மதி ெப3வத5�, க7()7 அ>,Gவத5� ம�ற� அ>மதி�கலா�. 
அHவலக�றி,G 
 அ>மதி�கலா�  
        ந.க.எ�1137/2019/இ1 

 



4 அரசாைண நிைல எ�.70 நகரா�சி நி�வாக� ம53� 0ந;� வழVக� )ைறய&� ப0, கைலஞ� நக�,Gற 
ேம�பா�-(தி�ட(தி� கீ2 2021-2022� காைர�0 நகரா�சிய&� ம�சாைலகைள ேபவ� ப&ளா� சாைலயாக 
மா53� பண&� தயாN�க,ப�ட மதி,பY- Z.690.00இல�ச(தி5 ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலக�றி,G 
  ம�ற� அ>மதி�கலா�. 

(ந.க.எ�.4415/2021/இ1) 

த;�மான எ�.154 
அ>மதி�க,ப�ட) 

5 காைர�0 நகரா�சி ெபா) ]காதார,ப&Nவ&� ெகாேரானா த-,G பண&  அைன() வா�-கள�H� நைடெப53 
வ7கிற). இ7,ப&>� அத� இல�கிைன எ�-� வைகய&H� நக� பதிய&� வசி�� 0ைச,பதி 
ம�க�, ஊன�5ேறா�, வயதானவாக� ம53� ம7()வ காரணVகளா�  பாதி�க,ப�டவ�க� ேபா�ற 
அைனவ7� இ(த-,^சிய&ைன ெசH(தி ெகா�ள��, இத�!ல� இ/நக� பதி �_வ)� ேகாவ&� 
த-,^சி ேபாட,ப�ட நகரமாக மா5ற��, ேகாவ&� ெதா53 இ�லாத நகரமாக�� மா3வத5 ேம5க�ட 
ெபா)ம�க� வசி�� வசி,ப&ட� அ7ேக ெச�3 த-,^சி ெசH()வத5 ஆ�ேடா !ல� ம7()வ 
பண&யாள�க� ம53� இதர,பண&யாள�க� எள�தாக ெச�3 அைடவத5 மாவ�ட ஆ�சிய� தன) 
உ(தரவ&� ெதNவ&()�ளா�.எனேவ, ஆ�ேடா ம53� ஒலி,ெப7�கி`ட� அம�(தி இ(த-,^சி பண&கைள 
திற�பட ெச*வத5 உ(ேதச ெசலவ&ன� Z.2,00,000 � ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலக�றி,G:அ>மதி�கலா�   
     (ந.க.எ�.1911/எM1/2021)  

த;�மான எ�.155 
அ>மதி�க,ப�ட) 

5 காைர�0 நகரா�சிய&� ேமலாளராக பண&யா5றி 31.07.1999� ஒ*� ெப5ற தி7.ஜ;.ரவ&/திரநா( எ�பவ7� 
ெதா,G(ெதாைக Z.121968/- காலதாமதமாக வழVகியத5 01.08.1999 �த� 31.12.2012 வைர 18% வ�0 
வழVக ேகாN ெதாட�பான வழ� ெச�ைன உய�ந;தி ம�ற ேம��ைறயY�- வழ� எ�.W.A.771/2020 and 

CMP 10185/2020  த;�,Gைர நா�.03.08.2021� த;�,Gைரய&� ேபN� நகரா�சி நி�வாக இய�ந� ெச�ைன 
அவ�கள�� க0த� ந.க.எ�.11608/2013/ப&2.நா�.20.09.2021 ச�ட க7()7 ெபற ெதNவ&�க,ப�ட(தி�ப0 அர] 
c-த�  அ�ேவ� ெஜனர� Vlll தமி2நா- தி7.ஆ�,ந;லக�ட� அவ�கள�ட� ச�ட�க7()7 ெபற,ப�டத5 
க�டண� Z.7500/-ஐ வழVக ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற).  
அHவலக றி,G அ>மதி�கலா�  
(ந.க.எ�.சி4/3310/2012) 

த;�மான எ�.156 
அ>மதி�க,ப�ட) 

6 காைர�0  நகரா�சி ெபா)]காதார, ப&N� ெடV ம53� ைவரe கா*Mச� ேநா* த-,G பண&க'� 
வ7� ப�0ைக  காலVக�, மைழ�காலVக�, வ&ழா�க� ம53� உ�ளா�சி ேத�த� ேபா�றைவ 
நைடெபற இ7,பதா�  இ/நக� பதிய&� அைன() ெத7�க�, கைடவ ;திக�, ேகாவ&�க� ேபா�ற 
பதிகள��  Gைக ம7/) ெதள�,பா� வாகன� !ல� ெதள��க ேவ�0`�ள). இத� !ல� இ/நக� 
பதிய&� ெடV ம53� ைவரe கா*Mச� ேநா* த-,G பண&க� சிற,பாக நைடெபற��, ேநா* ெதா53 
இ�லா நகரமாக�� ஆ�வத5 c-தலாக ஒ7 Vehicle Mounted Fogging Machine ேதைவ,ப-கிற). அத5கான  
உ(ேதச ெசலவ&ன� Z.4,50,000/- � ம�ற(தி�  அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலக�றி,G. அ>மதி�கலா�  (ந.க.எ�.3245/எM1/2017)  

த;�மான எ�.157 
அ>மதி�க,ப�ட) 



7 காைர�0 நகரா�சிய&� தமி2நா- நக�,Gற உ�க�டைம,G தி�ட� (TURIP) -2021-2022 தி�ட(தி�கீ2, 
தா�தள�,ம53� ேபவ�ப&ளா� அைம�� பண&� நி�வாக அ>மதி வழVகிட ேகாN நகரா�சி நி�வாக 
இய�ந�, ெச�ைன அவ�க'� க7()7�க� அ>,ப& ைவ(திட ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 

வ. 
எ
�. 

வா
�- 
எ
�. 

`ன�ேகா- ெத7வ&� ெபய� 
ந;ள� 

(மv�டN�) 
அகல� 

(மv�டN�) 

மதி,பY�-( 
ெதாைக 

(இல�ச(தி�) 

1. 1 111001R016 

ெவ�ைளய� �த� 
3�(ெத7 ெத�வட� ச/) 
தா�தள� அைம(த� 

213.00 4.50 16.60 

2 1 111001R033 
ப&�ைளயா�cட� ேம5 
ெத7வ&� தா�தள� அைம(த� 

213.00 5.00 18.50 

3 2 111002R046 

வ.உ.சி ெத7 கிழ� பாரதியா� 3-
வ) ெத7வ&� தா�தள� 
அைம(த� 

131.00 4.50 10.50 

4 3 111003R058 

கழன�வாச� G)ேரா- 7-வ) 
3�( ெத7 (ேம5) ெத7வ&� 
தா�தள� அைம(த� 

115.00 4.10 8.45 

5 3 111003R072 
ஜ;வா நக� 3-வ) ெத7வ&� 
தா�தள� அைம(த� 

60.00 4.10 4.55 

6 4 111004R082 
மvனா�சிGர� ப�டவ� ேகாவ&� 
ெத7வ&� தா�தள� அைம(த� 

131.00 4.10 9.55 

7 6 111006R111 
ேபாwe காலண& ேம5( 
ெத7வ&� தா�தள� அைம(த� 180.00 4.10 12.95 

8 8 111008R187 

பதிென�டா�ப0 நக� ெத�வட� 
�த� ெத7வ&� தா�தள� 
அைம(த� 

172.00 4.10 12.60 

9 8 111008R191 

பாரதி நக� �த� 3�( ெத7 
(நாMச�ைம சாைல எதிN�)வ&� 
தா�தள� அைம(த� 

162.00 4.50 13.00 

த;�மான எ�.158 
அ>மதி�க,ப�ட) 



10 19 111019R417 

சாமியா� ேதா�ட� ெத5 
ெத7வ&� தா�தள� அைம(த� 

352.00 4.10 25.00 

11 19 111019R360 

றிMசி,Gர� 60 அ0 கிழேம� 
ெத7வ&� தா�தள� அைம(த� 
 
 
 

220.00 4.50 17.10 

12 19 111019R421 

ெவ5றி வ&நாயக� நக� (GH எதிN�) 
தா�தள� அைம(த� 
 

170.00 5.00 14.80 

13 26 1111026R498 
ெசzைச,ெபா�ட� (பதிவாள� 
அHவலக�) தா�தள� அைம(த� 

142.00 4.50 11.20 

14 26 1111026R499 
வ ;ரக�டவ&நாயக� ெத7வ&� 
தா�தள� அைம(த� 

157.00 4.10 11.40 

15 26 1111026R500 

ெப7மா� ேகாவ&� ெத7 வட� 
3�( ெத7வ&� தா�தள� 
அைம(த� 

68.00 4.10 4.80 

16 26 1111026R502 

ெப7மா� ேகாவ&� வட� 
3�( ெத7வ&� தா�தள� 
அைம(த� 

59.00 4.10 4.25 

17 27 111027R504 
ெப7மா� ேகாவ&� ெபா�ட� 
ெத7வ&� தா�தள� அைம(த� 

110.00 4.10 7.90 

18 30 111030R545 
உதய� நக� �த� 3�( 
ெத7வ&� தா�தள� அைம(த� 

200.00 4.20 14.70 

19 31 111031R551 
எ�.எe.ேக ெத7வ&� தா�தள� 
அைம(த� 

261.00 4.10 18.60 

20 33 111033R573 
கேணசGர� ^Vகா ெத7வ&� 
தா�தள� அைம(த� 

225.00 5.50 21.80 

21 34 111034R592 
ைவ(தியலிVகGர� ெத7வ&� 
தா�தள� அைம(த� 

100.00 4.10 7.20 

22 34 
111034R602 
 

ெபNயா� நக� 9வ) 3�( 205.00 4.50 16.00 



ெத7வ&� தா�தள� அைம(த� 

23 34 
111034R603 
 

ெபNயா� நக� 10வ) 3�( 
ெத7வ&� தா�தள� அைம(த� 

61.00 4.50 4.95 

24 34 
 
111034R604 
 

கி7{ண� ேகாவ&� ெத7வ&� 
தா�தள� அைம(த� 

180.00 4.10 12.85 

25 34 
111034R605 
 

தி7வ�'வ� நக� �த� 
3�( ெத7வ&� தா�தள� 
அைம(த� 

100.00 4.10 7.20 

26 34 
111034R606 
 

தி7வ�'வ� நக� 2வ) 3� 
ெத7வ&� தா�தள� அைம(த� 

130.00 4.10 9.25 

27 34 
111034R607 
 

தி7வ�'வ� நக� 3வ) 3� 
ெத7வ&� தா�தள� அைம(த� 
 

140.00 4.10 10.00 

28 34 
111034R609 
 

தி7வ�'வ� நக� 5வ) 3� 
ெத7வ&� தா�தள� அைம(த� 

158.00 4.10 11.30 

29 34 
111034R610 
 

தி7வ�'வ� நக� 6வ) 3� 
ெத7வ&� தா�தள� அைம(த� 

306.00 4.10 22.00 

30 34 
111034R611 
 

தி7வ�'வ� நக� 7வ) 3� 
ெத7வ&� தா�தள� அைம(த� 

171.00 4.10 12.50 

31 34 
111034R587 
 

அNய�0 ேரா- �த� 
(நாM]ழிேய/த�) தா�தள� 
அைம(த�  

339.00 4.10 24.00 

32 34 
111034R595 
 

வ ;ைரய� க�மா* வட� 
தா�தள� அைம(த� 

85.00 4.10 6.15 

33 34 
111034R608 
 

தி7வ�'வ� நக� 4வ) ெத7வ&� 
தா�தள� அைம(த� 

158.00 4.10 11.45 

34 35 
111035R621 
 

சா(த,பா ெச�0ய� ச/தி� 
தா�தள� அைம(தல 121.00 4.10 8.75 

35 35 
111035R625 
 

பா,பா|ரண& கா�-நாய�க� 
ெத7 9வ) 3�( ெத7வ&� 
தா�தள� அைம(த� 

92.00 4.10 6.70 

36 36 
111036R629 
 

சீ(தைல சா(தனா� ெத7வ&� 
தா�தள� அைம(த� 

372.00 4.10 26.30 



37 1 111001S003 

Gகேழ/தி �த� 3� 
ெத7வ&� (வட� ெத5)ேபவ� 
ப&ளா� தள� அைம(த� 

293.00 3.60 25.70 

38 36 111036S289 
ஔைவயா� ெத7வ&� ேபவ� 
ப&ளா� தள� அைம(த� 

235.00 3.45 19.45 

 ெமாKத� 6587.00  500.00 
அHவலக�றி,G: 
  அ>மதி�கலா�. 

(ந.க.எ�.270/2021/இ1) 
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8 இ/நகரா�சி க�வ& நிதி -2021-22 கீ2 Z.9.80 இல�ச� மதி,பY�0� நகரா�சி� ெசா/தமான ராமநாத� 
ெச�0யா� உய�நிைல,ப�ள�ய&� பராமN,G பண&கைள ேம5ெகா�- வளாக� �_வ)� வ�ண� ^சி 
G),ப&(த� பண&� நக�ம�ற� ஒ,Gத� அள��க,ப�டத� ேபN� 01.10.2021 அ�3 ஒ,ப/த,G�ள�க� 
ேகார,ப�ட).இதி� கீ2�க�டவா3 இர�- ஒ,ப/த,G�ள�க� வர,ெப53�ளன.இர�- ஒ,ப/த,G�ள�ய&� 
ஒ,Gேநா� ப�0ய� ப&�வ7மா3. 
 
வ.எ� ஒ,ப/ததார� ெபய� ஒ,ப/த சதவ ;த� 
1 தி7.D.ெச/தி�மா� மதி,பY�ைடவ&ட 0.21% ைற� 
2 தி7. K.S.ரவ&,காைர�0 மதி,பY�ைடவ&ட 3.82% அதிக� 

ேம5க�ட ஒ,G/த,G�ள�கள�� தி7.தி7.D.ெச/தி�மா�,ஒ,ப/ததார� காைர�0 எ�ற நி3வன� 
அள�()�ள ஒ,ப/த,G�ள� மதி,பY�ைடவ&ட 0.21% ைறவாக உ�ள).எனேவ ஒ,ப/த,G�ள�ய&ைன 
ஏ53�ெகா�ள ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவல�றி,G, அ>மதி�கலா�  
(ந.க.எ�.2880/2021/இ1) 
 

த;�மான எ�.159 
அ>மதி�க,ப�ட) 

9 இ/நகரா�சி க�வ& நிதி -2021-22 கீ2 Z.7.40 இல�ச� மதி,பY�0� நகரா�சி� ெசா/தமான கழன�வாச� 
நக�ம�ற )வ�க,ப�ள�ய&� பராமN,G பண&கைள ேம5ெகா�- வளாக� �_வ)� வ�ண� ^சி 
G),ப&(த� பண&� நக�ம�ற� ஒ,Gத� அள��க,ப�டத� ேபN� 01.10.2021 அ�3 ஒ,ப/த,G�ள�க� 
ேகார,ப�ட).இதி� கீ2�க�டவா3 இர�- ஒ,ப/த,G�ள�க� வர,ெப53�ளன.இர�- ஒ,ப/த,G�ள�ய&� 
ஒ,Gேநா� ப�0ய� ப&�வ7மா3. 
 
வ.எ� ஒ,ப/ததார� ெபய� ஒ,ப/த சதவ ;த� 
1 தி7.D.ெச/தி�மா� மதி,பY�ைடவ&ட 0.26% ைற� 
2 தி7. K.S.ரவ&,காைர�0 மதி,பY�ைடவ&ட 4.84% அதிக� 

த;�மான எ�.160 
அ>மதி�க,ப�ட) 



ேம5க�ட ஒ,G/த,G�ள�கள�� தி7.தி7.D.ெச/தி�மா�,ஒ,ப/ததார� காைர�0 எ�ற நி3வன� 
அள�()�ள ஒ,ப/த,G�ள� மதி,பY�ைடவ&ட 0.26% ைறவாக உ�ள).எனேவ ஒ,ப/த,G�ள�ய&ைன 
ஏ53�ெகா�ள ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவல�றி,G, அ>மதி�கலா�  
(ந.க.எ�.2880/2021/இ1) 
 

10 இ/நகரா�சி க�வ& நிதி -2021-22 கீ2 Z.8.60 இல�ச� மதி,பY�0� நகரா�சி� ெசா/தமான சி�ைனயா 
அ�பல� ந-நிைல ப�ள�ய&� பராமN,G பண&கைள ேம5ெகா�- வளாக� �_வ)� வ�ண� ^சி 
G),ப&(த� பண&� நக�ம�ற� ஒ,Gத� அள��க,ப�டத� ேபN� 01.10.2021 அ�3 ஒ,ப/த,G�ள�க� 
ேகார,ப�ட).இதி� கீ2�க�டவா3 இர�- ஒ,ப/த,G�ள�க� வர,ெப53�ளன.இர�- ஒ,ப/த,G�ள�ய&� 
ஒ,Gேநா� ப�0ய� ப&�வ7மா3. 
 
வ.எ� ஒ,ப/ததார� ெபய� ஒ,ப/த சதவ ;த� 
1 தி7.D.ெச/தி�மா� மதி,பY�ைடவ&ட 0.26% ைற� 
2 தி7. K.S.ரவ&,காைர�0 மதி,பY�ைடவ&ட 2.31% அதிக� 

ேம5க�ட ஒ,G/த,G�ள�கள�� தி7.தி7.D.ெச/தி�மா�,ஒ,ப/ததார� காைர�0 எ�ற நி3வன� 
அள�()�ள ஒ,ப/த,G�ள� மதி,பY�ைடவ&ட 0.26% ைறவாக உ�ள).எனேவ ஒ,ப/த,G�ள�ய&ைன 
ஏ53�ெகா�ள ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவல�றி,G, அ>மதி�கலா�  
(ந.க.எ�.2880/2021/இ1 
 

த;�மான எ�.161 
அ>மதி�க,ப�ட) 

11 இ/நகரா�சி க�வ& நிதி -2021-22 கீ2 Z.8.40 இல�ச� மதி,பY�0� நகரா�சி� ெசா/தமான ராமநாத� 
ெச�0யா� )வ�க,ப�ள�ய&� பராமN,G பண&கைள ேம5ெகா�- வளாக� �_வ)� வ�ண� ^சி 
G),ப&(த� பண&� நக�ம�ற� ஒ,Gத� அள��க,ப�டத� ேபN� 01.10.2021 அ�3 ஒ,ப/த,G�ள�க� 
ேகார,ப�ட).இதி� கீ2�க�டவா3 இர�- ஒ,ப/த,G�ள�க� வர,ெப53�ளன.இர�- ஒ,ப/த,G�ள�ய&� 
ஒ,Gேநா� ப�0ய� ப&�வ7மா3. 
வ.எ� ஒ,ப/ததார� ெபய� ஒ,ப/த சதவ ;த� 
1 தி7.D.ெச/தி�மா� மதி,பY�ைடவ&ட 0.25% ைற� 
2 தி7. K.S.ரவ&,காைர�0 மதி,பY�ைடவ&ட 4,15% அதிக� 

ேம5க�ட ஒ,G/த,G�ள�கள�� தி7.தி7.D.ெச/தி�மா�,ஒ,ப/ததார� காைர�0 எ�ற நி3வன� 
அள�()�ள ஒ,ப/த,G�ள� மதி,பY�ைடவ&ட 0.25% ைறவாக உ�ள).எனேவ ஒ,ப/த,G�ள�ய&ைன 
ஏ53�ெகா�ள ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவல�றி,G, அ>மதி�கலா�  
(ந.க.எ�.2880/2021/இ1) 

த;�மான எ�.162 
அ>மதி�க,ப�ட) 



12 இ/நகரா�சி க�வ& நிதி -2021-22 கீ2 Z.9.40 இல�ச� மதி,பY�0� நகரா�சி� ெசா/தமான ஆலV0யா� 
)வ�க,ப�ள�ய&� பராமN,G பண&கைள ேம5ெகா�- வளாக� �_வ)� வ�ண� ^சி G),ப&(த� பண&� 
நக�ம�ற� ஒ,Gத� அள��க,ப�டத� ேபN� 01.10.2021 அ�3 ஒ,ப/த,G�ள�க� ேகார,ப�ட).இதி� 
கீ2�க�டவா3 இர�- ஒ,ப/த,G�ள�க� வர,ெப53�ளன.இர�- ஒ,ப/த,G�ள�ய&� ஒ,Gேநா� 
ப�0ய� ப&�வ7மா3. 
வ.எ� ஒ,ப/ததார� ெபய� ஒ,ப/த சதவ ;த� 
1 தி7.D.ெச/தி�மா� மதி,பY�ைடவ&ட 0.18% ைற� 
2 தி7மதி. K.S.ரவ&,காைர�0 மதி,பY�ைடவ&ட 2.79% அதிக� 

ேம5க�ட ஒ,G/த,G�ள�கள�� தி7.தி7.D.ெச/தி�மா�,ஒ,ப/ததார� காைர�0 எ�ற நி3வன� 
அள�()�ள ஒ,ப/த,G�ள� மதி,பY�ைடவ&ட 0.18% ைறவாக உ�ள).எனேவ ஒ,ப/த,G�ள�ய&ைன 
ஏ53�ெகா�ள ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவல�றி,G, அ) அ>மதி�கலா� (ந.க.எ�.2880/2021/இ1) 
 

த;�மான எ�.163 
அ>மதி�க,ப�ட) 

13 இ/நகரா�சி வ7வா* நிதி -2021-22 கீ2 Z7.00 இல�ச� மதி,பY�0� இ/நகரா�சிய&� வா�- எ�.16 
ப�ள�வாச� ெத7வ&� மைழந;� வ0கா� அைமத� பண&� நக�ம�ற� ஒ,Gத�  அள��க,ப�டத� ேபN� 
01.10.2021 அ�3 ஒ,ப/த,G�ள�க� ேகார,ப�ட).இதி� கீ2�க�டவா3 இர�- ஒ,ப/த,G�ள�க� 
வர,ெப53�ளன.இர�- ஒ,ப/த,G�ள�ய&� ஒ,Gேநா� ப�0ய� ப&�வ7மா3. 
வ.எ� ஒ,ப/ததார� ெபய� ஒ,ப/த சதவ ;த� 
1 தி7.D.ெச/தி�மா� மதி,பY�ைடவ&ட 0.17% ைற� 
2 தி7. K.S.ரவ&,காைர�0 மதி,பY�ைடவ&ட 2.47% அதிக� 

ேம5க�ட ஒ,G/த,G�ள�கள�� தி7.தி7.D.ெச/தி�மா�,ஒ,ப/ததார� காைர�0 எ�ற நி3வன� 
அள�()�ள ஒ,ப/த,G�ள� மதி,பY�ைடவ&ட 0.17% ைறவாக உ�ள).எனேவ ஒ,ப/த,G�ள�ய&ைன 
ஏ53�ெகா�ள ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவல�றி,G, அ>மதி�கலா�.  
(ந.க.எ�.2880/2021/இ1) 
 

த;�மான எ�.164 
அ>மதி�க,ப�ட) 

                
                                       தன� அHவல� 
                          காைர�0 நகரா�சி 
 
 
 
 
 



காைர��� நகரா
சி 
29.10.2021� ேததி காைல 11.00 மண��� நைடெப�ற அவசர�  
ட நடவ��ைகக!  

தைலைம தி"மதி.ேக.எ�.$தா,  தன' அ(வல)  
ம*ற+ெபா"!க! 

Date of 
meeting 
of the 
council 

S.No. Subject in the Agenda Decision of the council 

29
.1
0.
20

21
 

1           இ/நகரா�சி வ7வா* நிதி -2021-22 கீ2 Z.3.50 இல�ச� மதி,பY�0� இ/நகரா�சிய&� பய�பா�0� 
உ�ள 4 Nos MCC Shredding Machine –கள�� ஏ5ப-� ப_)கைள சN ெச*) பராமN,G பண&� நக�ம�ற� 
ஒ,Gத� அள��க,ப�டத� ேபN� 21.10.2021 அ�3 ஒ,ப/த,G�ள�க� ேகார,ப�ட).இதி� கீ2�க�டவா3 
இர�- ஒ,ப/த,G�ள�க� வர,ெப53�ளன.இர�- ஒ,ப/த,G�ள�ய&� ஒ,Gேநா� ப�0ய� ப&�வ7மா3. 
வ.எ� ஒ,ப/ததார� ெபய� ஒ,ப/த சதவ ;த� 

1 தி7.D.ெச/தி�மா� மதி,பY�ைடவ&ட 0.07% ைற� 
2 தி7.K.]/தரபா�0ய�, 

காைர�0 
மதி,பY�ைடவ&ட 5.49% அதிக� 

ேம5க�ட ஒ,G/த,G�ள�கள�� தி7.தி7.D.ெச/தி�மா�,ஒ,ப/ததார� காைர�0 எ�ற நி3வன� 
அள�()�ள ஒ,ப/த,G�ள� மதி,பY�ைடவ&ட 0.07% ைறவாக உ�ள).எனேவ ஒ,ப/த,G�ள�ய&ைன 
ஏ53�ெகா�ள ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவல�றி,G, அ>மதி�கலா� 

(ந.க.எ�.3564/2021/இ1) 
 

த;�மான எ�.165 
அ>மதி�க,ப�ட) 

2          2021 -2022 ஆ�05 காைர�0 நகரா�சி� ேதைவயான எ_) ெபா7�க�, 
ப0வVக�,பதிேவ-க� கண&ன� ப0வVக� ம53� பணமதி,G 0�ெக� G(தகVக� அMசிட�� ெகா��த� 
ெச*ய ஆ� உ(ேதச ெசல�( ெதாைக (Z.5,00,000/ Zபா* ஐ/)  இல�ச� ம�-�) ெசல� ேம5ெகா�ள 
ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற).ேம5க�ட ெபா7�கைள அர] அVகீகார� ெப5ற இராமநாதGர� 
மாவ�ட� c�-ற� அMசக� ேதவேகா�ைட சாைல, காைர�0 நி3வன(திட� ெகா��த� ெச*ய�� 
அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற).  
அHவலக� றி,G: ம�ற�   அ>மதி�கலா�.     

(ந.க.எ�.4649/2021/ப&3) 

த;�மான எ�.166 
அ>மதி�க,ப�ட) 

3      காைர�0 நகரா�சி  ெபா) ]காதார, ப&Nவ&�  Vehicle Mounted Fogging Machine ெகா��த� ெச*ய 
27.10.2021 அ�3 கீ2க�டவா3 ஒ,ப/த,G�ள�க� வர,ெப53�ளன. 
 
 

த;�மான எ�.167 
அ>மதி�க,ப�ட) 
 
 



 

Sl.No Name and Address Description 
Amount 
(Rs.) 

1 

Systems Engineering – 
No-1, Annai sathya nagar main road , 
Senthil Nagar, Ramapuram, 
Chennai - 600089 

40 Lt/ Capacity Mount One 
Fogging Machine 

3,98,400 

2 
Vigneshwari Industrial Products 
Ponnambalam Salai, 
K.K.nagar, Chennai- 78 

40 Lt/ Capacity Mount One 
Fogging Machine 

4,40,000 

ேம5க�டவா3 வர,ெப5ற ஒ,ப/த,G�ள�கள�� ைறவான  வ&ைலவ&கித� ெகா-()�ள  Systems Engineering 
� ஒ,ப/த,G�ள�ைய ஏ5க   ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலக�றி,G : அ>மதி�கலா�   

(ந.க.எ�.3245/எM1/2017) 

 

4          நக�,Gற உ�ளா�சி( ேத�த�க� காைர�0 நகரா�சி 2021 உ�ளா�சி( ேத�தH�கான பண&க� 
நைடெப53 வ7வதா� வா�காள� ப�0ய�, வா�Mசாவ0 அைம(த�, எ_)ெபா7�க� அைன() 
வா�Mசாவ0கள�H� ேகமரா அைம(த� வா� எ��� ைமய� அைம(த� ேத�த� ெதாட�பான இதர 
ெசலவ&னVக� ேத�த� பண&யா53� வா�Mசாவ0 பண&யாள�க'� ஊதிய�, ம�டல அHவல� 
பண&யாள�க'�கான ஊதிய�, ேத�த� பண&GN`� அHவல�க'�கான ஊதிய�, வா� எ��� ைமய 
பண&யாள�க� ம53� இதர பண&யாள�கள�� ஊதிய� ேத�த� பண&GN`� ஊழிய�க'�கான உண|�- 
ெசலவ&னVக� ேத�த� பண&யா53� பண&யாள�க'�கான பய&5சி ெசலவ&னVக� ேத�த� பண&ய&� 
ஈ-ப-� வாடைக வாகனVக'�கான வாடைக ம53� எNெபா7� ெசலவ&னVக� ேத�த� பண&யா53� 
அைன() பண&யாள�க'�� அைடயாள அ�ைட ெசலவ&னVக� ம53� சி�லைர ெசலவ&னVக'�� 
உ(ேதச ெசலவ ;னமாக Z.1,00,00,000/-� (ஒ7 ேகா0 ம�-�) ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலக றி,G : ம�ற� அ>மதி�கலா�  

(ந.க.எ�.1254/2021/சி5) 

த;�மான எ�.168 
அ>மதி�க,ப�ட) 

5        இ/நகரா�சிய&� அைம�க,ப�-�ள தைலைம ந;ரள�,G நிைலய� உ�ள��ட அைன() க�டைம,G 
வசதிகைள பராமN(த�, இய�த� ம53� �ைறயான 0ந;� வ&நிேயாக� ெச*த� ேபா�ற 0ந;� 
வ&நிேயாக� ச�ப/த,ப�ட அைன(), பண&கைள ெச*திட ேதைவயான பண&யாள�க� இ�லாத காரண(தா� 
நகரா�சி நி�வாக தைலைம, ெபாறியாள� அவ�கள�� அ>மதி ெப53 கட/த 2015� ஆ�0லி7/) தன�யா� 
நி3வன� !ல� பராமN,G பண& ேம5ெகா�ள,ப�- வ7கிற).  அதைன ெதாட�/), இ,பண&ய&ைன கட/த 
ஓரா�05 ேம5ெகா�ள நக�ம�ற த;�மான� எ�.419, நா�.08.03.2019� ஒ,Gத� ெபற,ப�ட).  இ,பராமN,G 
பண&� தைலைம, ெபாறியாள�, நகரா�சி நி�வாக ஆைணயரக�, ெச�ைன அவ�களா� 13.06.2019� அ>மதி 
வழVகி உ(தரவ&ட,ப�ட).  (ந.க.எ�.23651/2013/DO1. நா�.13.06.2019) அத�ப0, ஒ,ப/த,G�ள�க� ெபற,ப�-, 

த;�மான எ�.169 
அ>மதி�க,ப�ட) 



ஓரா�05 பராமN,G பண& ேம5ெகா�ள,ப�- வ/த).  ந.க.எ�.29156/2019/DO2. நா�.07.10.2020-�ப0 ேமH� 
ஓரா�05 ந;�0�க,ப�ட).  31.07.2021 வைர பராமN,G பண& ேம5ெகா�ள,ப�ட).  01.08.2021 �த� ேமH� 
ஓரா�05 ந;�0,G ெச*ய(!�றா� ஆ�-) நகரா�சி நி�வாக ம�டல ெசய5ெபாறியாள� அவ�க'� 
க7()7 அ>,ப,ெப53 அவ�க� ந.க.எ�.2472/2021/ப&3, நா�.22.07.2021-�ப0 தைலைம,ெபாறியாள� 
அவ�க'� G),ப&(த� ெச*ய க7()7�க� அ>,ப& உ�ளா�.   
  இ/நிைலய&� �த�ைம( தைலைம, ெபாறியாள� அ>மதி கிைட,பதி� காலதாமத� 
ஏ5ப-வதா� அ>மதி கிைட��வைர த5காலிகமாக 01.11.2021 �த� !�3 மாதVக'� இ,பராமN,G 
பண&ைய ெச*)வ7� ஒ,ப/ததார� தி7.0.ெச/தி�மா� !ல� ெதாட�/) த5ெபா_) உ�ள மாதா/திர 
ஒ,ப/த ெதாைகய&� அ0,பைடய&� ேம5ெகா�ள�� ம53� அத5கான உ(ேதச ெசல�(ெதாைக 
Z.23.00இல�ச(தி5 ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அ(வலக� �றி+Q:  
 அ) ம�ற� அ>மதி�கலா�. 
 ஆ) ெசலவ&ன(ைத 0ந;� நிதிய&�கீ2 ேம5ெகா�ளலா�. 

(ந.க.எ�.1137/2019/இ1) 
 

6       காைர�0 நகரா�சி  ெபா) ]காதார, ப&Nவ&� தளவாட, ெபா7�க� ெகா��த� ெச*ய 26.10.2021 
அ�3 கீ2க�டவா3 ஒ,ப/த,G�ள�க� வர,ெப53�ளன. 
 

Sl.No  Material  
E-Kaa Traders / 

One (Rs.) 
Arunjunai Agencies 

/One  (Rs.) 

1 ெபNய c�-மா� 440 450 

2 கா�வா* கர�0 500 520 

3 ,ைப அ�'� cைட 400 425 

4 ம�ெவ�0 550 575 

5 ைகேய- 95 100 

6 அ7வா� 650 660 

7 ெத�னVc�-மா� 30 32 

8 ��ெகா�கி 600 620 

9 கட,பாைற 850 875 

  ேம5க�டவா3 வர,ெப5ற ஒ,ப/த,G�ள�கள�� ைறவான  வ&ைலவ&கித� ெகா-()�ள E-
Kaa Traders  � ஒ,ப/த,G�ள�ைய ஏ5க   ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலக�றி,G : அ>மதி�கலா�   

த;�மான எ�.170 
அ>மதி�க,ப�ட) 



     (ந.க.எ�.298/எM1/2021)  

 

7        காைர�0 நகரா�சி  ெபா) ]காதார, ப&Nவ&� ந;�(த ]�ணா�G(?� ெகா��த� ெச*ய 26.10.2021 
அ�3 கீ2க�டவா3 ஒ,ப/த,G�ள�க� வர,ெப53�ளன. 
 

Sl.N
o 

Name and Address Description 
Amount 
(Rs.) 

1 
E-Kaa Traders, 
1467. Sidco,Industrial Estate, 
Karaikudi - 630001 

Lime Powder per 
Kg 

10 

2 
Arunjunai Agencies, 
11, Vengalakadai 2nd street,  Madurai – 
625001. 

Lime Powder per 
Kg 

11 

 
ேம5க�டவா3 வர,ெப5ற ஒ,ப/த,G�ள�கள�� ைறவான  வ&ைலவ&கித� ெகா-()�ள E-Kaa Traders  � 
ஒ,ப/த,G�ள�ைய ஏ5க   ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலக�றி,G : அ>மதி�கலா� 

(ந.க.எ�.298/எM1/2021) 

த;�மான எ�.171 
அ>மதி�க,ப�ட) 

8       அரசாைண நிைல எ�.166 நகரா�சி நி�வாக� ம53� 0ந;� வழVக� )ைற, நா� 23.11.2016 -� நகரா�சி 
பதிய&� உ�ள அைன() அர] ப�ள�க� ம53� நகரா�சி ப�ள�கள�� உ�ள கழி,பைறகைள தன�யா� நி3வன� 

!ல� பராமN(திட�� ம53� அத5கான ெசலவ&ன(ைத நகரா�சி க�வ& நிதிய&லி7/) ேம5ெகா�ள��  

உ(தரவ&ட,ப�-�ள). ேம5க�ட பராமN,G பண&ைய ேம5ெகா�ள அரசாைணய&� ெதNவ&()�ள 

ெநறி�ைறகள��ப0 க7()7�க� தயா� ெச*) ஒ,GதH� அ>,ப& ைவ(திட நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, 

ெச�ைன அவ�கள�� க0த� ந.க.எ�.32050/ேஜ2/2016-1 நா�.07.12.2016-� ெதNவ&�க,ப�-�ள). 

       அத�ேபN�  காைர�0 நகரா�சி எ�ைல��ப�ட 2 அர] ப�ள�க� ம53� 16 நகரா�சி ப�ள�கள�� உ�ள 

கழி,பைறகைள அரசாைணய&� ெதNவ&()�ள அள� ேகாலி� ப0 பண&யாள�கைள ெகா�- தன�யா� !ல� 

பராமN,G பண& இ/நக�ம�ற த;�மான எ�.12 நா�.31.05.2019 -� ப0 Z.24.30 இல�ச(தி5 அ>மதி ெப53, 

ஒ,ப/த,G�ள� ேகார,ப�- இ/நக�ம�ற த;�மான எ�.12 ப0 அ>மதி ெப53 28.06.2019 ேததிய&� ேவைல உ(தர� 

வழVகப�- பண& மா�M -2020� மாத� வைர ேம5ெகா�ள,ப�- வ/த). ஏ,ர� 2020 �த� ெகாரேனா ஊரடV 

காரணமாக ப�ள�க� !ட,ப�டதா� பண&க� ஏ)�� ேம5ெகா�ள,படவ&�ைல.2021-2022 நிதியா�0� ெச,ட�ப� 

1� ேததி �த� ப�ள�க� ெசய�பட ெதாடVகி உ�ளதா� இ/நிதியா�- �0ய ப�ள�க� ெசய�ப-� வைர. 

ேம5ப0 பண&ய&ைன த5ெபா_) பண&ெச*) வ7� ஒ,ப/தார� தி7.ெச/தி�மா� !ல� பண& ேம5ெகா�வத5 

c-த� ெசலவ&ன� Z.20.00இல�ச� ம�ற  அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 

த;�மான எ�.172 
அ>மதி�க,ப�ட) 



அHவலக றி,G : 

              க�வ& நிதிய&� கீ2 ெசலவ&ன� ேம5ெகா�ள ம�ற� அ>மதி�கலா�  (ந.க.எ�.2062/2019/இ1) 
9         காைர�0 நகரா�சி  ெபா) ]காதார, ப&Nவ&�  3 Pulse Fogging Machine ம53� 9 Mini Fogging Machine 

ெகா��த� ெச*ய 27.10.2021 அ�3 கீ2க�டவா3 ஒ,ப/த,G�ள�க� வர,ெப53�ளன. 
Sl.No Name and Address Description Amount (Rs.) 

1 
HITECH VECTOR SERVICES, 
15/36, 5TH Cross st, 
Trustpuram,Kodambakkam,Chennai. 

Fogging machine per 
 

83,933 

Mini Fogging per 18,480 

2 

Tritech Systems, 
No.55/AP,941, 
66th Street,11th Sector, 
K.K.nagar, Chennai-78 

Fogging machine per 
 

84,616 

Mini Fogging  per 18,872 

  ேம5க�டவா3 வர,ெப5ற ஒ,ப/த,G�ள�கள�� ைறவான  வ&ைலவ&கித� ெகா-()�ள  
HITECH VECTOR SERVICE, CHENNAI �  ஒ,ப/த,G�ள�ைய ஏ5க ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலக�றி,G    அ>மதி�கலா� 

(ந.க.எ�.3245/எM1/2017) 
 

த;�மான எ�.173 
அ>மதி�க,ப�ட) 

10         காைர�0 நகரா�சிய&� 2015 -2016� கீ2 �டாமண&Gர� பதிய&� ^Vகா அைம(தி-� பண&� 
ப�0யலி� ப&0(த� ெச*த 5% ைவ,Gெதாைக Z.190055/-கால� கட/த வ7வா* நிதி ைவ,G(ெதாைக 
பதிேவ- 2018 -19� ப�க� எ�.41� வNைச எ� 30� ெதாைக Z.190055/- தி7.D.ெச/தி�மா� எ�ற ெபயN� 
பதி� ெச*ய,ப�-�ள), எனேவ பதி� ெச*ய,ப�-�ள ெதாைக.Z.190055/-ஐ தி7.D.ெச/தி�மா� எ�ப7� 
தி7�ப வழVக ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலக�றி,G:ம�ற� அ>மதி�கலா�  

(ந.க.எ�.10496/2015/இ1) 

த;�மான எ�.174 
அ>மதி�க,ப�ட) 

11          இ/நகரா�சிய&� TURIP – 2018-19 � கீ2 சாைல,பண& ேம5ெகா�டைம� ப�0யலி� ப&0(த� 
ெச*த 5% ைவ,G(ெதாைகைய தி7�ப வழVக ேகாNயதிைன ெதாட�/த கால� கட/த வ7வா* நிதி 
ைவ,G(ெதாைக பதிேவ- 2018-19� ப�க� எ�.43� வNைசஎ�.67� ெதாைக Z.8,10,137/- தி7.எe.அ�Gநாத� 
எ�ற ெபயN� பதி� ெச*ய,ப�-�ள) எனேவ பதி� ெச*ய,ப�-�ள ெதாைக Z.810137/- 
தி7.எe.அ�Gநாத� எ�பவ7� தி7�ப வழVக ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலக�றி,G : ம�ற� அ>மதி�கலா� 

(ந.க.எ�.1760/2018/இ1) 

த;�மான எ�.175 
அ>மதி�க,ப�ட) 

12            காைர�0 ச�டம�ற உ3,ப&ன� ெதாதி ேம�பா�- தி�ட� 2018-19� கீ2 ெகா,Gைடய அ�ம� 
ேகாவ&� அ7கி� ேபவ� ப&ளா� சாைல அைம(தி-� பண&� ப�0யலி� ப&0(த� ெச*த 6%ெதாைகய&� 5% 

த;�மான எ�.176 
அ>மதி�க,ப�ட) 



ைவ,G(ெதாைகைய தி7�ப வழVக ேகாNயதிைன ெதாட�/) கால� கட/த வ7வா* நிதி ைவ,G(ெதாைக 
பதிேவ- 2018-2019� ப�க� எ�.23� ெதாைக Z.54000/- � தி7மதி.மா.ேதவ& எ�ற ெபயN� பதி� 
ெச*ய,ப�-�ள). எனேவ பதி� ெச*ய,ப�-�ள ெதாைகZ.54000/-� ப�0யலி� ப&0(த� ெச*த 5% 
ைவ,G(ெதாைக Z.45000/-ஐ ம�-� த5ேபா) தி7மதி.மா.ேதவ& எ�பவ7� தி7�ப வழVக ம�ற(தி� 
அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலக�றி,G : ம�ற� அ>மதி�கலா�  

(ந.க.எ�.3530/2018/இ1) 
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13          காைர�0 நகரா�சி  ெபா) ]காதார, ப&Nவ&�  Vehicle Mounted Fogging Machine ெகா��த� ெச*ய 
27.10.2021 அ�3 கீ2க�டவா3 ஒ,ப/த,G�ள�க� வர,ெப53�ளன. 
 

Sl.No Name and Address Description Amount (Rs.) 

1 

Systems Engineering – 
No-1, Annai sathya nagar main road,  
Senthil Nagar, Ramapuram, 
Chennai - 600089 

40 Lt/ Capacity Mount One 
Fogging Machine 

3,98,400 

2 
Vigneshwari Industrial Products 
Ponnambalam Salai, 
K.K.nagar, Chennai- 78 

40 Lt/ Capacity Mount One 
Fogging Machine 

4,40,000 

 
       ேம5க�டவா3 வர,ெப5ற ஒ,ப/த,G�ள�கள�� ைறவான  வ&ைலவ&கித� ெகா-()�ள  Systems 
Engineering � ஒ,ப/த,G�ள�ைய ஏ5க   ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலக�றி,G : அ>மதி�கலா�   

(ந.க.எ�.3245/எM1/2017) 

த;�மான எ�.177 
அ>மதி�க,ப�ட) 

14          காைர�0 நகரா�சிய&� 2016 -17� கீ2 �டாமண&Gர� பதிய&� ^Vகா அைம�� பண&� 
ப�0யலி� ப&0(த� ெச*த 5% ைவ,Gெதாைக Z.140055/-கால� கட/த வ7வா* நிதி ைவ,G(ெதாைக 
பதிேவ- 2018 -19� ப�க� எ�.43� வNைச எ� 68� ெதாைக Z.140055/- தி7.D.ெச/தி�மா� எ�ற ெபயN� 
பதி� ெச*ய,ப�-�ள), எனேவ பதி� ெச*ய,ப�-�ள ெதாைக.Z.140055/-ஐ தி7.D.ெச/தி�மா� எ�ப7� 
தி7�ப வழVக ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலக�றி,G: ம�ற� அ>மதி�கலா� 

(ந.க.எ�.974/2016/இ1) 

த;�மான எ�.178 
அ>மதி�க,ப�ட) 

15         காைர�0 நகரா�சிய&� ேமலாளராக பண&GN/) 31.07.1999� ஒ*� ெப5ற தி7.ஜி.இரவ ;/திர நா( 
எ�பவ7� ெதா,G( ெதாைக Z.121968/- காலதாமதமாக வழVகியத5 01.08.1999 �த� 31.12.2012 வைர 18% 
வ�0 வழVக ேகாN ெதாடர,ப�ட ெச�ைன உய�ந;தி ம�ற� வழ� எ�.WP.No.5818/2013� த;�,Gைரய&� 
ெச�ைன உய�ந;தி ம�ற� 15.07.2019� வ�0 வழVக  ேகாN ப&ற,ப&()�ளஆைணய&� மv) காைர�0 

த;�மான எ�.179 
அ>மதி�க,ப�ட) 



நகரா�சி ஆைணயரா� ெச�ைன உய�ந;தி ம�ற(தி� ேம� �ைறயY�- ம> வழ� எ�.W.A.771/2020 and 

CMP No.10185/2020 � த;�,ப&ைர அ�னா7� வ�0 ெதாைக வழVக ெதNவ&�க,ப�-�ள).  இத� ேபN� 
நகரா�சி  நி�வாக இய�ந� ெச�ைன அவ�கள�� க0த� ந.க.எ�.11608/2013/ப&2 நா�.20.09.2021 க0த(தி� 
ேபN�, அர] c-த� அ�வேக� ெஜனர� ஏடடட ,தமி2நா- அவ�கள�ட� ச�டக7()7 ேகார,ப�டதி� , In 

the said circumstance the Judgement passed in the above WA 771/2020 May be taken a Appeal by seeking special leave to File 

appeal before the Honble Supreme court என ச�ட க7() வழVகி`�ளா�.  இத� ேபN� நகரா�சி நி�வாக 
இய�ந� ெச�ைன அவ�கள�� க0த� ந.க.எ�.11608/2013/ப&2 நா�.07.10.2021� வழ�கி� �த� ம53� 
இர�டாவ) எதி�வாதிகளான அர] ெசயலாள�, நகரா�சி நி�வாக� ம53� 0ந;� வழVக� )ைற ம53� 
நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�கள�� சா�பாக�� மா�Gமி உMச ந;திம�ற(தி� ேம� 
�ைறயY�- ம> தா�க� ெச*) வழ�கிைன நட(திட காைர�0 நகரா�சி ஆைணய7� அ>மதி அள�() 
உ(தரவ&ட,ப�-�ள).   அத� ேபN� மா�Gமி உMச ந;திம�ற(தி� ேம��ைறயY�- ம> தா�க� 
ெச*) வழ�கிைன  நட(திட நக�ம�ற(தி� அ>மதி`� இ�வழ�கி5 உNய வழ� க�டண�Z.5,50,000/- 
ெசலவ&ன(தி5�  ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற).   
அHவலக� றி,G: அ>மதி�கலா�   

(ந.க.எ�.3310/2017/சி4) 
 

 

16         இ/நகரா�சிய&� TURIF – 2018-19 � கீ2 சி,ப� எ�.  சாைல,பண& ேம5ெகா�டைம� ப�0யலி� 
ப&0(த� ெச*த 5% FSD  ைவ,G(ெதாைக Z.8,50,651/- கால� கட/த வ7வா* நிதி ைவ,G(ெதாைக பதிேவ- 
2018-19� ப�க� எ�.43� வNைசஎ�.58� ெதாைக Z.8,50,651/- தி7.வ&.மைலயா�0  எ�ற ெபயN� பதி� 
ெச*ய,ப�-�ள).எனேவ பதி� ெச*ய,ப�-�ள ெதாைக Z.8,50,651/-ஐ தி7.மைலயா�0 எ�பவ� இற/) 
வ&�டதா� அவர) வாN]தாரன தி7,எ�,அழக� வ&�ண,ப&()�ளதா� தி7,எ�.அழக�  எ�பவ7� தி7�ப 
வழVக ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலக�றி,G : ம�ற� அ>மதி�கலா� 

(ந.க.எ�.1760/2018/இ1)  

த;�மான எ�.180 
அ>மதி�க,ப�ட) 

17         இ/நகரா�சிய&� இய�த� ம53� பராமN(த� இைடெவள� நிர,Gத� நிதி 2014-15� கீ2 Gதிய 
ேப7/) நிைலய(தி� இ7 ச�கர வாகன� நி3(த� க�0ட� க�-� பண&� தி7.S.P.க7Vக,ப� 
எ�பவN� ப�0யலி� ப&0(த� ெச*த 5% FSD கால� கட/த ைவ,Gெதாைக கீ2க�ட வ&பர,ப0 
சம�ப&�க,ப-கிற). 

த;�மான எ�.181 
அ>மதி�க,ப�ட) 

1) கால� கட/த வ7வா* நிதி ைவ,Gெதாைக பதிேவ- 2017-18 ப�க� எ�.19 
வNைச எ� 34� ெதாைக Z.1,23,303/-பதி� ெச*ய,ப�-�ள), 

2) கால� கட/த வ7வா* நிதி ைவ,Gெதாைக பதிேவ- 2018-19ப�க� எ�.41� 
வNைச எ�,01,09,23� ெதாைக Z.1,59,429+217408+134988ம53� ப�க� எ�.42 
வNைச எ�.32,34,47,55 ெதாைக Z.138680+61296+126722+103112 பதி� 
ெச*ய,ப�-�ள). 



 
 

3) வ7வா* நிதி ைவ,Gெதாைக பதிேவ- 2019-20ப�க� எ�.37� வNைச எ�,38 � 
ெதாைக Z.68,583/- பதி� ெச*ய,ப�-�ள). 

4) வ7வா* நிதி ைவ,G(ெதாைக பதிேவ- 2020-2021 ப�க� எ�.35 வNைச எ�.6� 
ெதாைகZ.29943/- பதி� ெச*ய,ப�-�ள). 

 
ேம5க�ட வ&பர,ப0 பதி� ெச*ய,ப�-�ள கால� கட/த ைவ,Gெதாைக ம53� வ7வா* நிதி 
ைவ,G(ெதாைக ெமா(த� Z.1163464/-ஐஅரசைண எ�.621 நா�.08.04.1980� ப0  தி7.S.P.க7Vக,ப� 
எ�பவ7� தி7�ப வழVக ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலக�றி,G :ம�ற� அ>மதி�கலா� 
(ந.க.எ�.3516/2014/இ1) 
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18        அரசாைண எ�.621 நா�.08.04.1980� ப0 இ/நகரா�சிய&� TURIF 2018-2019� கீ2 ேம5ெகா�ள,ப�ட 
சாைல பண&� தி7.ஆ�.சரவண� எ�பவ7� ப�0யலி� ப&0(த� ெச*த 5% FSD ைவ,G( ெதாைக 
Z.494423/- கால� கட/த வ7வா* நிதி ைவ,G(ெதாைக பதிேவ- 2018-2019� ப�க� எ�.43� வNைச எ�.61� 
ம53� கால� கட/த வ7வா* நிதி ைவ,G(ெதாைக பதிேவ- 2019-2020� ப�க� எ�.36� வNைச எ�.17� 
Z.3,60,577/- ஆக ெமா(த� Z.8,55,000/- தி7.ஆ�,சரவண� எ�ற ெபயN� பதி� ெச*ய,ப�- உ�ள).எனேவ 
பதி� ெச*ய,ப�-�ள ெதாைக Z.8,55,000/-ஐ தி7.சரவண� எ�பவ7� தி7�ப வழVக ம�ற(தி� அ>மதி 
ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலக�றி,G :ம�ற� அ>மதி�கலா� 

(ந.க.எ�.1760/2018/இ1) 

த;�மான எ�.182 
அ>மதி�க,ப�ட) 

19        அரசாைண எ�.621 நா�.08.04.1980� ப0 இ/நகரா�சிய&� IUDM 2018-2019� கீ2 ேம5ெகா�ள,ப�ட 
சாைல பண&� தி7.வ&.ஆ�.],ப&ரமண&ய� எ�பவN� ப�0யலி� ப&0(த� ெச*த 5% FSD ைவ,G(ெதாைக 
Z.615063/- கால� கட/த வ7வா* நிதி ைவ,G(ெதாைக பதிேவ- 2018-2019� ப�க� எ�.43� வNைச எ�.63� 
தி7.வ&.ஆ�.],ப&ரமண&ய� எ�ற ெபயN� பதி� ெச*ய,ப�-�ள) எனேவ ெபயN� பதி� ெச*ய,ப�-�ள 
ெதாைக Z.615063/- தி7.வ&.ஆ�.],ப&ரமண&ய� எ�பவ7� ைவ,G(ெதாைக தி7�ப வழVக ம�ற(தி� 
அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலக�றி,G :ம�ற� அ>மதி�கலா� 

(ந.க.எ�.4534/2018/இ1) 
 

த;�மான எ�.183 
அ>மதி�க,ப�ட) 

20       அரசாைண எ�.621 நா�.08.04.1980� ப0 இ/நகரா�சிய&� 14 வ) மாநில நிதி 2017 -2018� கீ2 
ேம5ெகா�ள,ப�ட சாைல பண&� ப�0யலி� ப&0(த� ெச*த 5% FSD ைவ,G(ெதாைக Z.250000/- ம53� 
Z.174504/- கால� கட/த வ7வா* நிதி ைவ,G(ெதாைக பதிேவ- 2018-2019� ப�க� எ�.41� 
தி7.வ&.மைலயா�0 எ�ற ெபயN� பதி� ெச*ய,ப�-�ள) எனேவ ெமா(த� Z.424504/- 

த;�மான எ�.184 
அ>மதி�க,ப�ட) 



தி7.வ&.மைலயா�0(இற,G) வாN]தாரராகிய தி7.எ�,அழக� எ�பவ7� தி7�ப வழVக ம�ற(தி� 
அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
M.Book.No:87/2017 – 2018 – Z.174504 
M.Book.No:90/2017 – 2018 – Z.250000 
                      ----------------- 
 ெமா(த�               424504 
                      ------------------ 
அHவலக�றி,G :ம�ற� அ>மதி�கலா� 

(ந.க.எ�.5611/2017/இ1) 
21          அரசாைண எ�.621 நா�.08.04.1980� ப0 இ/நகரா�சிய&� IUDM 2018-2019� கீ2 ேம5ெகா�ள,ப�ட 

சாைல பண&� தி7.ஆ�,சரவண� எ�பவN�  ப�0யலி� ப&0(த� ெச*த 5% FSD ைவ,G( ெதாைக 
Z.823175/- கால� கட/த வ7வா* நிதி ைவ,G(ெதாைக பதிேவ- 2019-2020� ப�க� எ�.38� வNைச எ�.63� 
Z.823175/- தி7.ஆ�,சரவண� எ�ற ெபயN� பதி� ெச*ய,ப�- உ�ள).எனேவ பதி� ெச*ய,ப�-�ள 
ெதாைக Z.823175/-ஐ தி7.ஆ�.சரவண� எ�பவ7� தி7�ப வழVக ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலக�றி,G :ம�ற� அ>மதி�கலா� 

(ந.க.எ�.4534/2018/இ1) 

த;�மான எ�.185 
அ>மதி�க,ப�ட) 
 
 

22         காைர�0 நகரா�சி ெபா)]காதார, ப&N� திட�கழி� ேமலா�ைம பண&கைள 01.08.2018 நா� �த� 

31.07.2020 வைர !�3 வ7டVக� ம)ைர மvனா�சி சாலி� ேவe� கிள�யNV ஏெஜ�சி எ�ற நி3வன� !ல� நகர 

ம�ற த;�மான� நைடெப53 வ/த). ேமH� ஆகe� 2020  �த� அ�ேடாப� 2021 வைரய&லான காலVகள�� 

நக�ம�ற  த;�மான எ�ண&� ப0 பண& ந;�0,G  ெச*ய,ப�- வர,ப-கிற). இ/நிைலய&� பா�ைவ 1� ெதாழிலாள� 

சVக� 30.09.2021-� ெகா-()�ள ேகாN�ைக ம>�க� ேம5ப0 நி3வன� ஊழிய�க'� �ைறயாக PF 

கண�க� ம53� ESI அ�ைடக� வழVக,படவ&�ைல. என��,ெதாழிலாள�கள�ட� ப&0(த� ெச*ய,ப�ட 

ெதாைகக� வழVக,-வதி�ைல என�� Gகா�க� வர,ெப53 உ�ள). ேமH� இ/நி3வன� !ல� ெச*ய,ப-� 

திட�கழி� ேமலா�ைம பண&கள�� ம�� திட�கழி�  ம�காத திட�கழி� என ப&N() வாVக,ப-வதி� 

]ன�க�� ெபா)ம�க� !ல� ெதாட�/) Gகா�க� வ/த வ�ண� உ�ள).இதனா� நகரா�சி நி�வாக(தி5 

ெப7� அவ,ெபய� ஏ5ப-கிற). இ,Gகா�க� றி() ேம5ப0 தன�யா� நி3வன()� வா*ெமாழியாக 

உ(தர�க� ெதNவ&�க,ப-� அல�சிய,ப-()� ேநா�ட� நட/) ெகா�கி�றன�.இதனா� நகரா�சி� ெப7� 

அவ,ெபய� ஏ5ப-கிற). ேமH� இவ�க� பண& ந;0,G ெச*வத5 வ&7,ப க0த�� வழVகவ&�ைல. 

ெபா)]காதார அவசர அவசிய� க7தி ஏ5கனேவ இ/நகரா�சிய&� 0ந;� பராமN,G பண&ய&ைன ஒ,ப/த 

�ைறய&� ேம5ெகா�ள,ப�- வ7� தி7.D.ெச/தி�மா�, 28.10.2021  அ�3 வ&7,ப க0த� வழVக,ப�டத� 

காரணமாக அ�னாN� ேகாN�ைக ஏ53 நகரா�சி நி�வாக இய�ந� ெச�ைன அவ�கள�டமி7/) 
ஒ,ப/த,G�ள� ேகா7வ) றி() நி�வாக அ>மதி வ7�வைர தி�ட�கழி� ேமலா�ைம பண&ய&ைன 133 
பண&யாள�க� ெகா�- ேம5ெகா�ள�� அத5கான ெசலவ&ன(ெதாைக�� ம�ற(தி� அ>மதி 
ேவ�ட,ப-கிற).  

த;�மான எ�.186 
அ>மதி�க,ப�ட) 



அHவலக�றி,G : அ>மதி�கலா�.                            (ந.க.எ�.6800/2016/எM1) 

23          காைர�0 நகரா�சிய&� ெபா)]காதார அவசர அவசிய� க7தி ஏ5கனேவ இ/நகரா�சிய&� 0ந;� 

பராமN,G பண&ய&ைன ஒ,ப/த �ைறய&� ேம5ெகா�ள,ப�- வ7� தி7.D.ெச/தி�மா�, 28.10.2021  அ�3 வ&7,ப 

க0த� வழVக,ப�டத� காரணமாக அ�னாN� ேகாN�ைக ஏ53 நவ�ப� 2021,0ச�ப� 2021,ஜனவN2022� ஆகிய 3  

மாத(தி5 ெகா] G_ த-,G (DBC) பண&யாள�கைள ெகா�- பண&ய&ைன ேம5ெகா�ள உ(ேதச ெசல�  ெதாைக. 

Z.24,50,000/-� ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற).  

அHவலக�றி,G : அ>மதி�கலா�. 

(ந.க.எ�.  3245 /2017/எM1) 

த;�மான எ�.187 
அ>மதி�க,ப�ட) 

24        இ/நகரா�சிய&� TURIF- 2018 -19� கீ2 ேம5ெகா�ள,ப�ட சாைல,பண&� அ/ேதாண& �() 
உைடயா� ப�0யலி� ப&0(த� ெச*த 5%FSD ைவ,G(ெதாைக Z.7,64,717/- கால� கட/த வ7வா* நிதி 
ைவ,G(ெதாைக பதிேவ- 2018 – 19� ப�க� எ�.43� வNைச எ�.59� உ�ள ெதாைக Z.7,64,717/- ைன 
அ/ேதான� �() உைடயா� ெபய� மா5ற� ெச*) த5சமய� M/S AM&CO எ�ற ெபயN� பதி� 
ெச*ய,ப�-�ள). எனேவ, பதி� ெச*ய,ப�-�ள ெதாைக Z.7,64,717/- ஐ தி7. M/S AM&CO எ�பவ7� 
தி7�ப வழVக ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலக�றி,G : ம�ற� அ>மதி�கலா�. 

(ந.க.எ�.4389/2021/ப&2) 

த;�மான எ�.188 
அ>மதி�க,ப�ட) 

25         காைர�0 நகரா�சிய&� ச�ைப�53" கைரய&� அைம�க,ப�-�ள 13 ஆ2ழா* கிண3க� 
ம53� நகN� ஆVகாVேக அைம�க,ப�-�ள 24 ஆ2ழா* கிண3கள�� ந;� ஆதார(ைத� ெகா�- நகN� 
0ந;� வ&நிேயாக� ெச*ய,ப-கிற).  இத�!ல� நா� ஒ�3� 12.03 MLD 0ந;� வ&நிேயாக� 
ெச*ய,ப-கிற).  அத�ப0 நா� ஒ�3� நப� ஒ7வ7� 112 LPCD வ ;த� 0ந;� வ&நிேயாக� 
ெச*ய,ப-கிற).  இ�வா3 வ&நிேயாக� ெச*ய,ப-� 0ந;N� திரவ ேளாN� (Sodium Hypo Chloride) !ல� 
ேளாNேனச� ெச*ய,ப-கிற).  ஒ7 இல�ச� லி�ட7�  2 1/2  லி�ட� வ ;த� திரவ ேளாN� ேச�() 
வழங¦� ப�ச(தி�, 0ந;� வ&நிேயாக(தி� கைடசி பதிய&� (Tail End) 0.50-1.00 PPM ேளாN� அள� 
கிைட��.  இ�வா3 தினசN வ&நிேயாக� ெச*ய,ப-� 12.03 MLD 0ந;7� ]மா� 310 லி�ட� 
திரவேளாN� ேதைவ,ப-கிற).  அத�ப0 6மாத கால(தி5 ேதைவ,ப-� (0ச�ப� – 01.12.2021 �த� ேம – 
31.05.2022 வைர) திரவ ேளாN� வாங¦வத5 ஆ� மதி,பY�-( ெதாைக Z.10.00 இல�ச(தி5 அ>மதி 
ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலக� றி,G :  0ந;� நிதிய&� கீ2 அ>மதி�கலா�. 

ந.க.எ�.153/2019/இ1 

த;�மான எ�.189 
அ>மதி�க,ப�ட) 

 

26 காைர�0 நகரா�சிய&� எதி�வ7� வடகிழ� ப7வ மைழய&னா� வ7� மைழந;� ெச�H� வா*�கா�க� 
?�வா7� பண&ய&ைன மாவ�ட ஆ�சி(தைலவ� சிவகVைக அவ�க� ஆைணய7ட� ேநரா*� 
ேம5ெகா�டா�.ஆ*வ&� ேபா)Sivagangai District Sustainable Natural Resource Management Society � ெசா/தமான  
ேஜ.சி.ப&.வாகன(ைத பய�ப-(தி ெகா�ள ெதNவ&�க,ப�டதி� ேபN� 29.09.2021 �த� 31.10.2021 வைர இ� 
JCB வாகன(ைத பய�ப-(தி ெகா�ள�� அத5கான �ச� ெசல� ம53� வ�0 வாடைக ெசலவ&ன� 

த;�மான எ�.190 
அ>மதி�க,ப�ட) 



Z.85000/- � ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலக�றி,G அ>மதி�கலா�.             ந.க.எ�.2076/2021/இ1 
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27 இ/நகரா�சி� ெசா/தமான ெபாறிய&ய� ப&N� ஈ,G வாகன� எ�. TN63 R 5566-� ப_)க� சNெச*`� 
பண&� 25.10.2021 அ�3 வ&ைல,G�ள�க� ேகாNயதி� கீ2க�டவா3 !�3 வ&ைல,G�ள�க� 
வர,ெப53�ளன. 
1.Sri Amman Automobiles, Karaikudi  - %. 28,960/- 
2.Sri Solai Raja Auto Carriage, Karaikudi                -  %.29,730/- 
3.Sri Balaji Auto Mobiles, Karaikudi  - %.31,100/- 
ெபற,ப�ட !�3 வ&ைல,G�ள�ய&� ைறவான வ&ைல,G�ள� வழVகிய Sri Amman Automobiles, Karaikudi 
அவ�கள�� வ&ைல,G�ள�ைய ஏ5க அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 

அHவலக�றி,G:  அ.ைறவான வ&ைல,G�ள�ைய ஏ5கலா�. 
(ந.க.எ�.3074/2021/இ1) 

 

த;�மான எ�.191 
அ>மதி�க,ப�ட) 

28         இ/நகரா�சிய&� வடகிழ� ப7வமைழ ம53� பாதாள சா�கைட அைம,பதா� ப_தைட/த 
சாைலகைள சீரைம�க அறி�3(தியத�ப0, காைர�0 நகரா�சி, பதிய&� த5ெபா_) நைடெப53 வ7� 
பாதாளசா�கைட, பண&ய&� காரணமாக ேசதமைட/த சாைலக� வடகிழ�, ப7வமைழயா� 
ேசதமைட/)�ளதா�   ஜ;வா நக� 3வ)ெத7  க3,ப�ேகாவ&�3� ெத7 , ேச�வ� ஊரண& ப&�Gற� 
உ�ள சாைலகள�� ெபா)ம�க� நல� க7தி ேபா�வர(தி5 இைட�3 இ�றி உட>�ட� சNெச*ய, 
WET MIX ெகா�- பர,Gத� பண& ேம5ெகா�ள அ>மதி�� இத5கான ேதாராய ெசலவ&ன� Z.4.90 
ல�ச(தி5 ம�ற(தி� அ>மதி  ேவ�ட,ப-கிற) 
அHவலக றி,G:- ெபா)நிதிய&� கீ2 பண& ேம5ெகா�ள ம�ற� அ>மதி�கலா� 

ந.க.எ�:- 2076/2021/ இ1 

 

த;�மான எ�.192 
அ>மதி�க,ப�ட) 

29          இ/நகரா�சிய&� வடகிழ� ப7வமைழ ம53� பாதாள சா�கைட அைம,பதா� ப_தைட/த 
சாைலகைள சீரைம�க அறி�3(தியத�ப0, காைர�0 நகரா�சி, பதிய&� த5ெபா_) நைடெப53 வ7� 
பாதாளசா�கைட, பண&ய&� காரணமாக ேசதமைட/த சாைலக� வடகிழ�, ப7வமைழயா� 
ேசதமைட/)�ளதா� வ ;ைரய� க�மா* 3� ெத7 , பா,பா ஊரண& 3� ெத7 , ெபNயா� ெத7 
3� ெத7 ஆகிய இடVகள�� ேச7� சகதி`மா* உ�ளதா� ெபா)ம�க� நட/) ெச�லேவா, 
வாகனVகள�� ெச�லேவா இயலவ&�ைல  எனேவ   ஆகிய இடVகள�� ெபா)ம�க� நல� க7தி 
ேபா�வர(தி5 இைட�3 இ�றி உட>�ட� சNெச*ய, WET MIX ெகா�- பர,Gத� பண& ேம5ெகா�ள 
அ>மதி�� இத5கான ேதாராய ெசலவ&ன� Z.4.95 ல�ச(தி5 ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�0 
ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலக றி,G:- ெபா)நிதிய&� கீ2 பண& ேம5ெகா�ள ம�ற� அ>மதி�கலா� 

ந.க.எ�:- 2076/2021/ இ1 
 

த;�மான எ�.193 
அ>மதி�க,ப�ட) 
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இ/நகரா�சிய&�  வடகிழ� ப7வமைழ ம53� பாதாள சா�கைட அைம,பதா� ப_தைட/த சாைலகைள 
சீரைம�க அறி�3(தியத�ப0, காைர�0 நகரா�சி, பதிய&� த5ெபா_) நைடெப53 வ7� 
பாதாளசா�கைட, பண&ய&� காரணமாக ேசதமைட/த சாைலக� வடகிழ�, ப7வமைழயா� 
ேசதமைட/)�ளதா� தி7வ�'வ� ெத7, ேதவ� ெத7, அ�ைன ெதரசா ெத7 , ெமாராஜி ெத7 ஆகிய 
இடVகள�� ேச7� சகதி`மா* உ�ளதா� ெபா)ம�க� நட/) ெச�லேவா, வாகனVகள�� ெச�லேவா 
இயலவ&�ைல  எனேவ   ஆகிய இடVகள�� ெபா)ம�க� நல� க7தி ேபா�வர(தி5 இைட�3 இ�றி 
உட>�ட� சNெச*ய, WET MIX ெகா�- பர,Gத� பண& ேம5ெகா�ள அ>மதி�� இத5கான ேதாராய 
ெசலவ&ன� Z.4.95 ல�ச(தி5 ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�0 ேவ�ட,ப-கிற) 
அHவலக றி,G:- ெபா)நிதிய&� கீ2 பண& ேம5ெகா�ள ம�ற� அ>மதி�கலா� 

ந.க.எ�:- 2076/2021/ இ1 

 

 
த;�மான எ�.194 
அ>மதி�க,ப�ட) 

 
31 

 
       இ/நகரா�சிய&� வடகிழ� ப7வமைழ ம53� பாதாள சா�கைட அைம,பதா�  
ப_தைட/த சாைலகைள சீரைம�க அறி�3(தியத�ப0, காைர�0 நகரா�சி,பதிய&�  
த5ெபா_) நைடெப53 வ7� பாதாளசா�கைட, பண&ய&�  காரணமாக ேசதமைட/த 
சாைலக� வடகிழ�, ப7வமைழயா� ேசதமைட/)�ளதா� கா/திGர�5வ) 3� ெத7, 
ஆ3�க� நக� ஜிப&ளா� கிண5ற0 காள� ேகாவ&� 3� ெத7,ச(யாநக� ம7)பா�0ய�  
ெத7 ம53� ம7)பா�0ய� 3�ெத7 ஆகிய இடVகள�� ெபா)ம�க� நல�  
க7தி ேபா�வர(தி5 இைட�3 இ�றி உட>�ட� சNெச*ய, WET MIX ெகா�- பர,Gத�  
பண& ேம5ெகா�ள அ>மதி�� இத5கான  
ேதாராய ெசலவ&ன� Z.4.90ல�ச(தி5 ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலக றி,G:-  ெபா)நிதிய&� கீ2 பண& ேம5ெகா�ள ம�ற� அ>மதி�கலா�. 

ந.க.எ�:- 2076/2021/ இ1 

 

 
த;�மான எ�.195 
அ>மதி�க,ப�ட) 

32        இ/நகரா�சிய&�  வடகிழ� ப7வமைழ ம53� பாதாள சா�கைட அைம,பதா� ப_தைட/த 
சாைலகைள சீரைம�க அறி�3(தியத�ப0, காைர�0 நகரா�சி, பதிய&� த5ெபா_) நைடெப53 வ7� 
பாதாளசா�கைட, பண&ய&� காரணமாக ேசதமைட/த சாைலக� வடகிழ�, ப7வமைழயா� 
ேசதமைட/)�ளதா�   காலவாயெபா�ட�, ப�-�ேகா�ைடயா�வ ;தி, ம53� 3�வ ;திக� பாரதியா� 
ம53� 3� வ ;திக� , காலவாயெபா�ட�, 3�வ ;திக� ஆகிய இடVகள�� ெபா)ம�க� நல� க7தி 
ேபா�வர(தி5 இைட�3 இ�றி உட>�ட� சNெச*ய, WET MIX ெகா�- பர,Gத� பண& ேம5ெகா�ள 
அ>மதி�� இத5கான ேதாராய ெசலவ&ன� Z.4.90 ல�ச(தி5 அ>மதி  சம�,ப&�க,ப-கிற) 
அHவலக றி,G:-  ெபா)நிதிய&� கீ2 பண& ேம5ெகா�ள ம�ற� அ>மதி�கலா�. 

த;�மான எ�.196 
அ>மதி�க,ப�ட) 



ந.க.எ�:- 2076/2021/ இ1 

29
.1
0.
20

21
 

33           இ/நகரா�சிய&�  வடகிழ� ப7வமைழ ம53� பாதாள சா�கைட அைம,பதா� ப_தைட/த 
சாைலகைள சீரைம�க அறி�3(தியத�ப0, காைர�0 நகரா�சி, பதிய&� த5ெபா_) நைடெப53 வ7� 
பாதாளசா�கைட, பண&ய&� காரணமாக ேசதமைட/த சாைலக� வடகிழ�, ப7வமைழயா� 
ேசதமைட/)�ளதா� திவா�பக?�சாைல, திவா�பக?�3�சாைல, ெசzைசஊரண&வட�கைர, 
நாகலிVக�ப&�ைள ெத7 ம53�  நாகலிVக�ப&�ைள 3� ெத7 ஆகிய இடVகள�� ெபா)ம�க� நல� 
க7தி ேபா�வர(தி5 இைட�3 இ�றி உட>�ட� சNெச*ய, WET MIX ெகா�- பர,Gத� பண& 
ேம5ெகா�ள அ>மதி�� இத5கான ேதாராய ெசலவ&ன� Z.4.90 ல�ச(தி5 ம�ற(தி� அ>மதி 
ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலக றி,G:-  ெபா)நிதிய&� கீ2 பண& ேம5ெகா�ள ம�ற� அ>மதி�கலா�. 

ந.க.எ�:- 2076/2021/ இ1 

 

த;�மான எ�.197 
அ>மதி�க,ப�ட) 

34         காைர�0 நகரா�சி ெபா)]காதார,ப&Nவ&� கீ2�க�ட வாகன(தி5 Gதிதாக ேப�டN  வாVகிட 
உ(ேதச ெசலவ&ன� ெதாைக Z.28200/-5 ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
வ.எ� வாகன எ� ேப�டN வாVகிய ேததி உ(ேதச மதி,G 

1 TN63AY4119(JCB) 17.12.2018 15000/- 

2 TN63BW0202 17.09.2019 4400/- 

3 TN63BW0204 17.09.2019 4400/- 

4 TN63BW0243 17.09.2019 4400/- 

அ(வலக��றி+Q:  அ>மதி�கலா�  
(ந.க.எX. 4408/2021/எY1) 

த;�மான எ�.198 
அ>மதி�க,ப�ட) 

35       காைர�0 நகரா�சி ெபா)]காதார,ப&Nவ&� TN63AT7828 எ�ற கா�ெப�ட� வாகன(தி� ஹ�ராலி� 
சிலி�ட� ஹ�ராலி� ப�G ஆ� ஆ, ]வ&�{ ேபா�றவ5ைற சீ�ெச*வத5 உ(ேதச ெசலவ&ன� ெதாைக 
Z.37500/-5 ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அ(வலக��றி+Q:  அ>மதி�கலா� 

(ந.க.எX. 4566/2021/எY1) 

த;�மான எ�.199 
அ>மதி�க,ப�ட) 

36           காைர�0 நகரா�சி ெபா)]காதார,ப&Nவ&� TN63T2417,TN63BV3321 எ�ற இர�- வாகன(தி5 
Gதிய ேப�டN இர�- எ�ண� வாVகிட உ(ேதச ெசலவ&ன� ெதாைக Z.28500/-5 ம�ற(தி� அ>மதி 
ேவ�ட,ப-கிற).   
அ(வலக��றி+Q:  அ>மதி�கலா�. 

(ந.க.எX. 3663/2021/எY1) 
 

த;�மான எ�.200 
அ>மதி�க,ப�ட) 
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37          காைர�0 நகரா�சி ெபா)]காதார,ப&Nவ&� TN63BX2021,TN63BX2045 எ�ற வாகன(தி� 
�க,G க�ணா0  சீ�ெச*வத5 உ(ேதச ெசலவ&ன� ெதாைக Z.10800/-5 ம�ற(தி� அ>மதி 
ேவ�ட,ப-கிற). 
அ(வலக��றி+Q:  அ>மதி�கலா�     

(ந.க.எX. 3215/2021/எY1) 

த;�மான எ�.201 
அ>மதி�க,ப�ட) 

38 காைர�0 நகரா�சி ெபா)]காதார,ப&Nவ&� TN63BW0243 எ�ற வாகன(தி5 �க,G க�ணா0  வாVகிட 
உ(ேதச ெசலவ&ன� ெதாைக Z.5400/-5 ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற).  
அ(வலக��றி+Q:  அ>மதி�கலா�      

(ந.க.எX. 4285/2021/எY1) 

த;�மான எ�.202 
அ>மதி�க,ப�ட) 

39      காைர�0 நகரா�சிய&� உ�ள இராமநாத� ெச�0யா� நக� ம�ற உய�நிைல,ப�ள�ய&� 12� வ,G 
மாணவ�க'� Smart class அைம�க ேதைவயான 4 K Smart Pannel with cloud support,Marker board surface,Furniture,Bio 
metric finser print,IP camera ேபா�றவ5ைற அைம�க தயாN�க,ப�ட மதி,பY�- ெதாைக Z.9.87/- இல�ச(தி5 
ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலக�றி,G க�வ& நிதிய&� இ7/) ெசல� ெச*திட ம�ற� அ>மதி�கலா�  

(ந.க.எ�.4483/2021/இ1) 

த;�மான எ�.203 
அ>மதி�க,ப�ட) 

40      காைர�0 நகரா�சிய&� உ�ள இராமநாத� ெச�0யா� உய�நிைல,ப�ள�ய&� 11� வ,G 
மாணவ�க'� Smart class அைம�க ேதைவயான 4 K Smart Pannel with cloud support,Marker board surface,Furniture,Bio 
metric finser print,IP camera ேபா�றவ5ைற அைம�க தயாN�க,ப�ட மதி,பY�- ெதாைக Z.9.87/- இல�ச(தி5 
ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலக�றி,G க�வ& நிதிய&� இ7/) ெசல� ெச*திட ம�ற� அ>மதி�கலா�  

(ந.க.எ�.4483/2021/இ1) 

த;�மான எ�.204 
அ>மதி�க,ப�ட) 

41     காைர�0 நகரா�சிய&� உ�ள ஆலV0யா� நக�ம�ற ேம�நிைல,ப�ள�ய&� ப(தா� வ,Gக'� 
Smart class அைம�க வ,பைறய&� உ�ள த5ேபாைதய கத�,ஜ�ன�க�,]வ�கள�� வ�ணVக�,மி�சார 
வய�க� ேபா�றவ5ைற மா5ற ேவ�0 இ7,பதா� இவ5ைற சN ெச*திட ஆ� உ(ேதச ெசலவ&ன� 
Z.7.00/- இல�ச(தி5 ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலகறி,G க�வ& நிதிய&� இ7/) ெசல� ெச*ய ம�ற� அ>மதி�கலா�. 

(ந.க.எ�.4483/2021/இ1) 

த;�மான எ�.205 
அ>மதி�க,ப�ட) 

42     காைர�0 நகரா�சிய&� உ�ள இராமநாத� ெச�0யா� உய�நிைல,ப�ள�ய&� 12� வ,G 
மாணவ�க'� Smart class அைம�க வ,பைறய&� உ�ள த5ேபாைதய கத�,ஜ�ன�க�,]வ�கள�� 
வ�ணVக�,மி�சார வய�க� ேபா�றவ5ைற மா5ற ேவ�0 இ7,பதா� இவ5ைற சN ெச*திட ஆ� 
உ(ேதச ெசலவ&ன� Z.7.00/- இல�ச(தி5 ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலகறி,G க�வ& நிதிய&� இ7/) ெசல� ெச*ய ம�ற� அ>மதி�கலா�. 

(ந.க.எ�.4483/2021/இ1) 
 

த;�மான எ�.206 
அ>மதி�க,ப�ட) 
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43 காைர�0 நகரா�சிய&� உ�ள ஆலV0யா� நக�ம�ற உய� நிைல,ப�ள�ய&�  
9 வ,Gக'� Smart class அைம�க வ,பைறய&� உ�ள த5ேபாைதய கத�, ஜ�ன�க�,]வ�கள�� 
வ�ணVக�,மி�சார வய�க� ேபா�றவ5ைற மா5ற ேவ�0 இ7,பதா� இவ5ைற சN ெச*திட ஆ� 
உ(ேதச ெசலவ&ன� Z.7.00/- இல�ச(தி5 ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலகறி,G க�வ& நிதிய&� இ7/) ெசல� ெச*ய ம�ற� அ>மதி�கலா�. 

(ந.க.எ�.4483/2021/இ1) 

த;�மான எ�.207 
அ>மதி�க,ப�ட) 

44     காைர�0 நகரா�சிய&� உ�ள இராமநாத� ெச�0யா� உய�நிைல,ப�ள�ய&� 11� வ,G 
மாணவ�க'� Smart class அைம�க வ,பைறய&� உ�ள த5ேபாைதய கத�,ஜ�ன�க�,]வ�கள�� 
வ�ணVக�,மி�சார வய�க� ேபா�றவ5ைற மா5ற ேவ�0 இ7,பதா� இவ5ைற சN ெச*திட ஆ� 
உ(ேதச ெசலவ&ன� Z.7.00/- இல�ச(தி5 ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலகறி,G க�வ& நிதிய&� இ7/) ெசல� ெச*ய ம�ற� அ>மதி�கலா�. 

(ந.க.எ�.4483/2021/இ1) 

த;�மான எ�.208 
அ>மதி�க,ப�ட) 

45      காைர�0 நகரா�சிய&� உ�ள ஆலV0யா� நக� ம�ற உய�நிைல,ப�ள�ய&� 9� வ,G 
மாணவ�க'� Smart class அைம�க ேதைவயான 4 K Smart Pannel with cloud support,Marker board surface,Furniture,Bio 
metric finser print,IP camera ேபா�றவ5ைற அைம�க தயாN�க,ப�ட மதி,பY�- ெதாைக Z.9.87/- இல�ச(தி5 
ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலக�றி,G க�வ& நிதிய&� இ7/) ெசல� ெச*திட ம�ற� அ>மதி�கலா�  

(ந.க.எ�.4483/2021/இ1) 

த;�மான எ�.209 
அ>மதி�க,ப�ட) 

46      காைர�0 நகரா�சிய&� உ�ள ஆலV0யா� நக� ம�ற உய�நிைல,ப�ள�ய&� 10� வ,G 
மாணவ�க'� Smart class அைம�க ேதைவயான 4 K Smart Pannel with cloud support,Marker board surface,Furniture,Bio 
metric finser print,IP camera ேபா�றவ5ைற அைம�க தயாN�க,ப�ட மதி,பY�- ெதாைக Z.9.87/- இல�ச(தி5 
ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலக�றி,G க�வ& நிதிய&� இ7/) ெசல� ெச*திட ம�ற� அ>மதி�கலா�  

(ந.க.எ�.4483/2021/இ1 

த;�மான எ�.210 
அ>மதி�க,ப�ட) 

47      காைர�0 நகரா�சிய&� திட�கழி� ேமலா�ைம பண&ய&� கீ2 வ ;-க� ேதா3� ,ைபகைள தர� 
ப&N() வாVக,ப-கிற). இ,பண&க'� ேப�டN !ல� இயV� 54 வாகனVக� 
பய�பட(த,ப-கிற).இ/த வாகனVக� தினசN இய�க,ப-வதா� கீ2க�ட பராமN,G பண&கைள அ�றாட� 
ெச*`� ப�ச(தி� வாகனVகைள ந;�ட நா�க'� பய�ப-(திட இயH�. 

1 தினசN ேப�டN சா�ஜ� ெச�க, ெச*த� 

2 தினசN 0e0�- ந;� ஊ53த� 

3 தினசN அைன() வ ;�கைள`� ெச�க, ெச*த� 

4 தினசN எெல��N�க�e அய&�ட� ெச�க, ெச*த� 

5 தினசN ெமய&� ப&ேர� ம53� ைகப&ேர� ெச�க, ெச*த� 

6 அ�வ,ேபா) ப_தா� சி3 உபகரணVகைள மா53த� 

த;�மான எ�.211 
அ>மதி�க,ப�ட) 



7 வார� ஒ7 �ைற வாகன(ைத க_வ& ](த� ெச*த� 

ேம5க�ட பண&கைள அ�றாட� ேம5ெகா�ள ஏ)வாக அைன() 54 வாகனVகைள`� ஆ�- �ைறய&� 
(Annual Mainatance cost) கீ2 ெச*ய,ப�- வ/த). இ,பண&�கால� 30.09.2021 >ட� �0வைட/)�ளதா� 
ஒரா�- பராமN,G பண& ேம5ெகா�ள��, அத5கான உ(ேதச ெசலவ&ன� Zபா*.18.10/- இல�ச(தி5 
ம�ற(தி� அ>மதி ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலக றி,G : ெபா) நிதிய&� கீ2 அ>மதி�கலா� 

(ந.க.எ�.311/2019/இ1) 
48        காைர�0 நகரா�சிய&� பாதாளசா�கைட பண&க� நைடெப53 வ7� நிைலய&� நகN� பல 

பதிகள�� சாைலகள�� 3�ேக பாலVக� அைம�� ெபா_)�, கா�வா*கள�� ஒரVகள�H� ப&ரதான 
ந;� ழா* ேசதமைட/) உ�ளதா� ேசதமைட/த PVC ழா*க'� பதிலாக DI Pipe மா5ற ேவ�0ய) 
அவசியமாகிற).எனேவ ெபா) ம�கள�� 0ந;� வ&நிேயாக, பண& பாதி�காத வ�ண� அ�வ,ேபா) ஏ5ப-� 
ப_)கைள சNெச*ய அத5கான உ(ேதச ெசலவ&ன� Z.4.98/- இல�ச(தி5 ம�ற(தி� அ>மதி 
ேவ�ட,ப-கிற). 
அHவலக றி,G :0ந;� நிதிய&� கீ2 அ>மதி�கலா�. 
(ந.க.எ�.1137/2019/இ1) 

த;�மான எ�.212 
அ>மதி�க,ப�ட) 
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