
ேகாவி�ப�	 நகரா�சி 

சாதாரண� ��ட� 
                 நிக�� விகா� வ�ட� ைவகாசி தி�க� 17, நா�: 31.05.2021� 

ேததி $த% கிழைம காைல 11.00 மணியளவி� நகரா�சி அ,வலக-தி� 

ைவ-. சாதாரண ��ட� நைடெப0�. 

1%னிைல:- தி�.ஒ.ராஜாரா�,பி.கா�., 

ேகாவி�ப�	 நகரா�சி             தனி அ,வல7, 

நா�: 28.05.2021         ேகாவி�ப�	 நகரா�சி 

 
ம%ற 
��ட 
ேததி 

வரைச எ; ம<0� ம%ற=ெபா�� ம%ற- 
த>7மான� 

31.05.2021 
 

ெபா�� எ;: 1 
               ேகாவி�ப�	 நகரா�சி�? ெசா@தமான அ�மா 
உணவக-தி� மளிைக ெபா��க� விநிேயாக� ெசBC� ேவைல�? 
விைல=$�ளிக� ெபற=ப�D நக7ம%ற த>7மான எ;.4135, நா�: 
30.09.2020%ப	 சித�பரனா7 ஒ=ப@த ெதாழிலாள7 ெதாழி< ��DறG 
ேசைவச�க�, H-.�?	�? உ-தரG வழ�க=ப�ட..  ேம<ப	 நி0வன� 
நா�: 12.02.2021 க	த-தி%ப	 மளிைக ெபா��க� ப�வநிைல மா<ற� 
காரணமாக வி<பைன விைலC� மா<ற� ஏ<ப�D வ�கிற..  எனேவ 
மளிைக ெபா��க� ச@ைத நிலவர=ப	 வழ�கிட ேகா�C�ளா7க�.  
எனேவ மளிைக ெபா��க� ச@ைத விைல விகித=ப	 ப�	ய� ெப<0 
வழ�கிட ம%ற அJமதி ேவ;ட=பDகிற.. 
அ,வலக ?றி=$:-  ம%ற� அJமதி வழ�கலா�. 
ந.க.எ;.7521/2014/அ1 

த>7மான� 
எ;.4296    
அ,வலக 
?றி=$:          
அJமதி�க= 
ப�ட.. 

 
 

ெபா�� எ;: 2 
           இ@நகரா�சி ெபா.Nகாதார=பி�G வாகன� எ;.TN96B5180� 
மி%கல� ப�தாகிவி�டதா� $திய மி%கல� ச=ைள ெசBவத<? உ�R7 
விைல=$�ளி ெப<0 ெகா�1த� ெசBவத<?� இத<கான உ-ேதச 
ெசலவின- ெதாைக S.5000/-�?� ம%ற அJமதி�? ேவ;ட=பDகிற.. 
அ,வலக ?றி=$:-  ம%ற� அ�கீக��கலா�. 
ந.க.எ;.1253/2021/எU1 

த>7மான� 
எ;.4297    
அ,வலக 
?றி=$:          
அJமதி�க= 
ப�ட.. 

 ெபா�� எ;: 3 
           இ@நகரா�சி ெபா. Nகாதார=பி�G வாகன� எ;.TN96B5180�?  

மி%கல� ப�தாகிC�ள..  $திய மி%கல� ெபா�-.வத<? 19.03.2021 

ேததியி� விைல=$�ளி ெபற=ப�ட.. இதி� கீVக;ட இர;D 

விைல=$�ளிக� வர=ெப<0�ளன.  
வ. 

எ;. 
ெபய7 ம<0� 1கவ� ெதாைக 

S. 

1. NEW SUN POWER LIFE BATTERY CENTRE,  
A.V.School Complex, Kovilpatti. 

4,400/- 

2. SUN POWER LIFE BATTERY CENTRE,  
Kovilpatti. 

4,800/- 

          
    வர=ெப<ற விைல=$�ளிகளி� ?ைறவான விைல=$�ளி அளி-த NEW 
SUN POWER LIFE BATTERY CENTRE, A.V.School Complex, Kovilpatti–-628501.                                     

த>7மான� 
எ;.4298    
அ,வலக 
?றி=$:          
அJமதி�க= 
ப�ட.. 
 



விைல=$�ளியிைன ம%ற� அJமதி�காக ேவ;ட=பDகிற..  
அ,வலக ?றி=$:-   
                     (அ) ெபா.Nகாதார அவசர, அவசிய-ைத 1%னி�D 
விைல=$�ளி  ேகா�யைதC�, ?ைறவான விைல=$�ளி அளி-த NEW SUN 
POWER LIFE BATTERY CENTRE, A.V.School Complex, Kovilpatti-628501. 
விைல=$�ளியிைன அ�கீக��கலா�. 
ந.க.எ;.1253/2021/எU1 

 ெபா�� எ;: 4 
               ேகாவி�ப�	 நகரா�சி பைழய நகரா�சி க�	ட-ைத 
அக<றிவி�D $திதாக வணிக வளாக க�	ட� க�Dவத<? நகரா�சி பதிG 
ெப<ற ெபாறியாள7 uல� ஆைணயாள7 உ-தரG ெப<0 க�	ட 
வ	வைம=$ வைரபட� தயா7 ெசB. பி�;� எD-. ெகாD�க 31.08.2020-� 
ேததிய%0 விைல=$�ளி ேகார=ப�டதி� கீV�க;டவா0  வர=ெப<ற 
விைல=$�ளி ம%ற-தி% பா7ைவ�?�, 1	G�?� ைவ�க=பDகிற..  

Sl.No. Name of 
Institution 

Details Amount  
Rs. 

1. S.M. Builders Plan fees for the preparation of  e DCR  
Drawing for DTCP approval for the  
proposed  Municipal  (Office and Bank)  
building (T.S.W.C.B-13, T.S.No.61, 62) and 
providing 5 set of Ammonia prints 

46,500/- 

2. Sathiyabama 
Builders 

Plan fees for the preparation of  e DCR  
Drawing for DTCP approval for the  
proposed  Municipal  (Office and Bank)  
building (T.S.W.C.B-13, T.S.No.61, 62) and 
providing 5 set of Ammonia prints 

47,500/- 

3. Lavanya 
Consultancy 

Plan fees for the preparation of  e DCR  
Drawing for DTCP approval  for the  
proposed  Municipal  (Office and Bank)  
building (T.S.W.C.B-13, T.S.No.61, 62) and 
providing 5 set of Ammonia prints 

45,000/- 

          ேம<க;ட விைல=$�ளிகளி� லாவ;யா க%ச�ட%சி 
ெகாD-.�ள விைல=$�ளி ?ைறவாக இ�=பதா� அதைன ஏ<க 
ம%ற-தி% அJமதி ேவ;ட=பDகிற.. 
அ,வலக ?றி=$:-   

1. ம%ற� அJமதி�கலா�. 
2. அவசர� அவசிய� க�தி தனி அ,வல�% 1%அJமதி 

ெப<0 ெதாைக வழ�கலா�. ம%ற� அ�கீக��கலா�. 
(ந.க.எ;. 3897/2020/எ=1)   

த>7மான� 
எ;.4299    
அ,வலக 
?றி=$:          
அJமதி�க= 
ப�ட.. 

 

 

 

 

 



 

 

 ெபா�� எ;: 5 
  நகரா�சி நி7வாக ஆைணயாள7, ெச%ைன அவ7களி% க	த 
ந.க.எ;.2571/2017/ேஜ-1 நா�:28.11.2017 ம<0� நி7வாக ம;டல இய�?ந7, 
தி�ெந�ேவலி அவ7களி% க	த ந.க.எ;.2920/2014/அ4 நா�: 20.10.2017 ம<0�, 
H-.�?	 மாவ�ட ஆ�சி-தைலவ7 அவ7களி%  ெட�? தD=$ 
நடவ	�ைகக� ?றி-த ஆBG���ட அறி�ைக க	த ந.க.எ;.Co/03/2018                 
நா�:02.02.2018, நகரா�சி நி7வாக ஆைணயாள7, ெச%ைன அவ7களி% 
N<றறி�ைக ந.க.எ;.20751/ேஜ1/2019 நா�:17.09.2019 ம<0� 
ந.க.எ;.23001/ேஜ1/2019 நா�:03.10.2019 ம<0� .ைண இய�?ந7, 
Nகாதார=பணிக� ேகாவி�ப�	 அவ7களி% க	த ந.க.எ;.792/அ3/2019 நா�: 
01.10.2019 ம<0� ந.க.எ;.00094/அ3/2020-1 நா� 16.05.2020, நகரா�சி நி7வாக 
ஆைணயாள7, ெச%ைன அவ7களி% க	த ந.க.எ;.12392/ேஜ2/2020 நா�: 
21.08.2020� அறிG0-திC�ளப	C�, wUசிகளினா� பரவ��	ய (Vector borne 
Diseases) ைவர} காBUச� தD=$ நடவ	�ைக=பணிகைள- ெதாட7@. 
ேம<ெகா�~மா0 அறிG0-தியி�=பதா,�, இ@நகரா�சி�?�ப�ட 36 
வா7D= ப?திகளி,� 1தி7ெகாN�கைள� க�D=பD-த��	ய ெகாN ஒழி=$ 
$ைக பரவவிட��	ய பணிகைள- ெதாட7@. ேம<ெகா�ளG� 
இ=பணிக~�?- ேதைவயான 1தி7ெகாN ஒழி=$ ம�@. ைப�-ர� 2%  
எ�}�ர�� 2021-22� ஆ;	<?- ேதைவ�?, உ-ேதசமாக 1400 லி�ட7 
வா�கி= பய%பD-.வத<?�, ெபா. Nகாதார- .ைறயி% 
அறி�ைகக~�ேக<பG�, ேநாB கி�மிகளி% சேீதாசன நிைல�ேக<பG�, 
அ�வ=ேபா. ேதைவ�ேக<ப வா�கி= பய%பD-தி�ெகா�வத<?�, 
தமிVநாD ம�-.வ ேசைவ�கழக-தா� அ�கீக��க=ப�ட நி0வன-தி� 
நி7ணயி�க=ப�ட மதி=பீ�	� வா�?வத<?�, இத<கான உ-ேதச 
ெசலவின� (GSTவ� 18%) உட% ேச7-. S.18.25 ல�ச-தி<?�, உ�R7 
விைல=$�ளி ேகா�வத<?�, ம%ற அJமதி�? ேவ;ட=பDகிற.. 
அ,வலக ?றி=$:-  ம%ற� அJமதி�கலா�. 
(ந.க.எ;. 2330/2020/எU1) 

த>7மான� 
எ;.4300    
அ,வலக 
?றி=$:          
அJமதி� 
க= ப�ட.. 



 ெபா�� எ;: 6 
    இ@நகரா�சி�?�ப�ட 36 வா7D ப?திகைளC� திற@தெவளி 
கழி-தல<ற (ODF+) நிைலைய அைடC� ெபா��D ெபா.ம�க� ம<0� 
வியாபா�க� நக7ப?திகளி� அைம@.�ள ச1தாய கழி=பைறக� ம<0� 
ெபா.�கழி=பைறகைள பய%பD-.� வைகயி� கீV?றி=பி�D�ளவா0 
Nவ�� ஒ�ட��	ய பைசCட% �	ய }	�க7க� ச=ைள ெசBய 05.11.2020 
ேததியி� விைல=$�ளி ெபற=ப�ட.. இதி� கீVக;ட இர;D 
விைல=$�ளிக� வர=ெப<0�ளன.  

 
 

வ. 
எ;. 

அUசிட ேவ;	ய விபர� 
எ; 
ணி�
ைக 

�பாலா 
	ஜி�ட� 550/8, 
ெமயி%ேராD,    
ேகாவி�ப�	. 

R.K. 	ஜி�ட�                     
71,  RC                       

ச7U எதி7$ற�, 
ராமலி�க� 

பி�ைள ெத�, 
ேகாவி�ப�	. 

1. அ�$ ?றிCட% �	ய 
கழி=பைற வழி-தட 
அைடயாள� }	�க7 
(1.5’x1.5’) 

1 Rs.95.00+GST Rs.110.00+GST 

2. ஆ;க� கழி=பைற 
அைடயாள }	�க7 
(1.5’x1.5’) 

1 Rs.95.00+GST Rs.110.00+GST 

த>7மான� 
எ;.4301    
அ,வலக 
?றி=$:          
அJமதி� 
க=ப�ட.. 

 

 



 

 
                வர=ெப<ற விைல=$�ளிகளி� ?ைறவான விைல=$�ளி அளி-த 
விைல=$�ளியிைன ஏ<கலா�.  ெசலவின- ெதாைக ம%ற அJமதி 
ேவ;ட=பDகிற.. 
அ,வலக ?றி=$:-   
                  (அ) ெபா.Nகாதார அவசர அவசிய-ைத 1%னி�D விைல=$�ளி 
ேகா�யைதC�, ?ைறவான விைல=$�ளி அளி-த �பாலா 	ஜி�ட� 550/8, 
ெமயி%ேராD, ேகாவி�ப�	. விைல=$�ளியிைன அ�கீக��கலா�.              
(ந.க.எ;. 767/2021/எU1) 

3. ெப;க� கழி=பைற 
அைடயாள }	�க7  
(1.5’x1.5’) 

1 Rs.95.00+GST Rs.110.00+GST 

4. மா<0-திறனாளிக� 
கழி=பைற அைடயாள 
}	�க7 (1.5’x1.5’) 

1 Rs.95.00+GST Rs.110.00+GST 

5. ?ழிய�அைற }	�க7 
(1.5’x1.5’)  

1 Rs.95.00+GST Rs.110.00+GST 

6. ?=ைப-ெதா�	 
அைடயாள }	�க7   
(1.5’x1.5’) 

1 Rs.95.00+GST Rs.110.00+GST 

7. 1க�, ைக க�G� இட� 
}	�க7  (1.5’x1.5’) 

1 Rs.95.00+GST Rs.110.00+GST 

8. ேப�ப7} ைவ-.�ள 
இ��$ ெப�	 
அைடயாள }	�க7              
(1.5’x1.5’)                                                                              

1 Rs.95.00+GST Rs.110.00+GST 

9. கழி=பைற 30 மீ�ட7 
ெதாைலவி� உ�ள. 
அைடயாள }	�க7 
(1.5’x1.5’) 

1 Rs.95.00+GST Rs.110.00+GST 

10. அைனயாைட எ���D� 
கல% அைற அைடயாள 
}	�க7  (1.5’x1.5’) 

1 Rs.95.00+GST Rs.110.00+GST 

11. ஆ;க� சி0ந>7 
கழி�?� பிைற 
அைடயாள }	�க7         
(1.5’x1.5’) 

1 Rs.95.00+GST Rs.110.00+GST 

12. திற@த ெவளியி� மல� 
கழி-தைல தவி7�?� 
ெபா��D ெபா. ம<0� 
ச1தாய கழி=பைறகைள 
பய%பD-.தைல 
வலிC0-.� }	�க7   
(4’x4’) 

1 Rs.720.00+GST Rs.760.00+GST 

 

 



 

 ெபா�� எ;: 7 
           இ@நகரா�சி�?�ப�ட 36 வா7D ப?திகைளC� திற@தெவளி 
கழி-தல<ற (ODF+) நிைலைய அைடC� ெபா��D ெபா.ம�க� ம<0� 
வியாபா�க� நக7ப?திகளி� அைம@.�ள ச1தாய கழி=பைறக� ம<0� 
ெபா.�கழி=பைறகைள பய%பD-.� பழ�க�கைள ேம%ைம=பD-.� 
ெபா��D�, இ@நகரா�சி= ப?திகளி� அைம@.�ள 38 ச1தாய 
கழி=பைறக� ம<0� 5 ெபா.�கழி=பைறக� N-தமாகG�, NகாதாரமாகG� 
HBைமயாக பராம�=பத<? ேதைவயான தளவாட= ெபா��க� ச=ைள 
ெசBய 05.11.2020 ேததியி� விைல=$�ளி ெபற=ப�ட..  இதி� கீVக;ட 
இர;D விைல=$�ளிக� வர=ெப<0�ளன. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வ. 
எ;. 

பா.கா=$ 
உபகரண� 

H-.�?	 
மாவ�ட� 
கிளினி� 
ெபா��க� 
உ<ப-தியாள7க� 
ேசைவ ம<0� 
ெதாழி< ��DறG 
ச�க� லி�., 

தி�ெந�ேவலி 
மாவ�ட� 
ஒ=ப@த= 
பணியாள7 ேசைவ 
ம<0� ெதாழி< 
��DறG ச�க� 
லி�., 

ஒ%0�?�ய ெதாைக + GST 
1. கழி=பைற N-த� 

ெசBC� பிர� 
Rs.135.00+GST Rs.140.00+GST 

2. ேகா=ைபகைள 
N-த� ெசBC� 
திரவ� (ஹா7பி�) 

Rs.216.00+GST Rs.218.00+GST 

3. ேசா= Rs.28.00+GST Rs.30.00+GST 
4. 1க� ம<0� ைக 

க�G� ேபஷ% 
N-த� ெசBC� 
பிர�  

Rs.68.00+GST Rs.70.00+GST 

5. ைகக�G� திரவ�  Rs.242.00+GST Rs.250.00+GST 
6. டவ� Rs.46.00+GST Rs.50.00+GST 

7. ந0மண Nவெரா�	 
(ஓேடானி�)  

Rs.67.00+GST Rs.70.00+GST 

8. பிளா}	� ம��   Rs.140.00+GST Rs.145.00+GST 

9. டவ� ேஹ�க7  Rs.178.00+GST Rs.180.00+GST 

10. ேப�ப7} 
ைவ=பத<கான 
இ��$ ெப�	 

Rs.780.00+GST Rs.785.00+GST 

11. காலா� மிதி-. 
திற�?� ?=ைப 
�ைடக� 

Rs.284.00+GST Rs.285.00+GST 

12. ெத%ன�கீ<0 மா0  Rs.48.00+GST Rs.50.00+GST 

13. பிளா}	� வாளி Rs.217.00+GST Rs.220.00+GST 

14. க;ணா	 Rs.120.00+GST Rs.125.00+GST 

த>7மான� 
எ;.4302    
அ,வலக 
?றி=$:          
அJமதி� 
க=ப�ட.. 

 

 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
                     வர=ெப<ற விைல=$�ளிகளி� ?ைறவான விைல=$�ளி அளி-த 
விைல=$�ளியிைன ஏ<கலா�. ெசலவின-ெதாைக ம%ற அJமதி ேவ;ட=பDகிற.. 
அ,வலக ?றி=$:-   
                     (அ) ெபா.Nகாதார அவசர அவசிய-ைத 1%னி�D விைல=$�ளி 

ேகா�யைதC�, ?ைறவான விைல=$�ளி அளி-த The Thoothukudi District Cleaning 
Product Producers service industrial Co—operative Society Ltd., விைல=$�ளியிைன 
அ�கீக��கலா�.  
(ந.க.எ;. 767/2021/எU1) 

   
15. 

வா}ேபசனி% 
த;ண >7 
ெவளிேய<0� 
?ழாB  

Rs.392.00+GST Rs.400.00+GST 

16. த;ண >7 திற�?� 
ந�ளிக� 

Rs.116.00+GST Rs.120.00+GST 

17. மா<0- 
திறனாளிக� 
கழி=பைறயி� 
ெபா0-.வத<கான 
ைசD }�� 
ைக=பி	 

Rs.280.00+GST Rs.290.00+GST 

 

 ெபா�� எ;: 8 
                        இ@நகரா�சி ெபாறியிய� பி�வி,�ள ?	ந>7 விநிேயாக 
லா� வாகன எ;.TN69Z5369<கான இ%}�ர%} ஆ?� ெசலவின- ெதாைக 

S.41,641/-�? United India Insurance Company Limited எ%ற நி0வன-தி<? 
வழ�கிட ம%ற-தி% அJமதி ேவ;ட=பDகிற.. 
அ,வலக ?றி=$:-  ம%ற� அJமதி�கலா�. 
ந.க.எ;. 1598/2021/இ1 

த>7மான� 
எ;.4303    
அ,வலக 
?றி=$:          
அJமதி� 
க=ப�ட.. 

 ெபா�� எ;: 9 
                     இ@நகரா�சி ெபாறியிய� பி�வி,�ள ?	ந>7 விநிேயாக 
பவ7 	�ல7 TAC1007<கான இ%}�ர%} ஆ?� ெசலவின- ெதாைக 
S.11,037/-ைய United India Insurance Company Limited எ%ற நி0வன-தி<? வழ�கிட 
ம%ற-தி% அJமதி ேவ;ட=பDகிற.. 
அ,வலக ?றி=$:-  ம%ற� அJமதி�கலா�. 
ந.க.எ;. 1599/2021/இ1 

 

த>7மான� 
எ;.4304    
அ,வலக 
?றி=$:          
அJமதி� 
க=ப�ட.. 

 ெபா�� எ;: 10 
                         இ@நகரா�சி அ,வலக-தி� ஆைணயாள7 அைறயி� 
ெபா�-த=ப�D�ள CCTV ேகமராவி<? ெச�,� பவ7 ச=ைளயி� ப�. 
ஏ<ப�D ேகமரா இய�க இயலாத நிைலயி� உ�ளதா� ப�.கைள 
ச�ெசB. ேகமராைவ இய�?வத<? உ-ேதச மதி=பீ�DU ெசலவின� 
S.6,000/-�? ம%ற-தி% அJமதி ேவ;ட=பDகிற..  
அ,வலக ?றி=$:-  ம%ற� அJமதி�கலா�. 
ந.க.எ;.  

த>7மான� 
எ;.4305    
அ,வலக 
?றி=$:          
அJமதி� 
க=ப�ட.. 

 



 

 ெபா�� எ;: 11 
                இ@நகரா�சி�?�ப�ட ப?திகளி� ெத�விள�?கைள 
இய�?வத<காக ெபா�-த=ப�D�ள Switch box ப�தைட@. இய�க இயலாத 
நிைலயி� உ�ளதா,�, மைழ ேநர�களி� இய�?வத<? பா.கா=ப<ற 
நிைலயி� உ�ளதா,� ப�தைட@த Switch box--ைய அக<றிவி�D $தியதாக 50 
எ;ண� Switch box வா�கி ெபா�-.� பணி�? உ-ேதச மதி=பீ�DU 

ெசலவின� S.2.80இல�ச-தி<? ம%ற-தி% அJமதி ேவ;ட=பDகிற..     
அ,வலக ?றி=$:-  ம%ற� அJமதி�கலா�. 
ந.க.எ;.  

த>7மான� 
எ;.4306    
அ,வலக 
?றி=$:          
அJமதி� 
க=ப�ட.. 

 ெபா�� எ;: 12 
                இ@நகரா�சி பராம�=பி,�ள ஆD அ0=$ மைனைய 
இய�?வத<காக தமிVநாD மாN�க�D=பா�D வா�ய� uல� வழ�க=ப�ட 
உ�ம� ேததி 1	G<றதா� உ�ய ெதாைக ெச,-தி $.=பி-.ெகா�ள 
தமிVநாD மாN�க�D=பா�D வா�ய� க	த-தி% uல� ெதவி�க=ப�ட..  
எனேவ, ஆD அ0=$ மைனைய 1ைறயாக இய�?� ெபா��D உ�ம-ைத 
$.=பி-. ெப0வத<?� அத<கான உ-ேதச மதி=பீ�DU ெசலவின� 

S.23,100/-ைய வைரேவாைலயாக District Environmental Engineer, Tamil Nadu 
Pollution Control Board, Thoothukudi அ,வலக-தி<? ெச,-.வத<? 
ம%ற-தி% அJமதி ேவ;ட=பDகிற..    
அ,வலக ?றி=$:-   

1. ம%ற� அJமதி�கலா�. 
2. ஆைணயாள7 அவ7களி% 1%அJமதி ெப<0 ெதாைக 

ெச,-தியைத ம%ற� அJமதி�கலா�.  
ந.க.எ;.  

த>7மான� 
எ;.4307    
அ,வலக 
?றி=$:          
அJமதி� 
க=ப�ட.. 

 ெபா�� எ;: 13 
                               ேகாவி�ப�	 நகரா�சி ெபாறியிய� பி�வி� 
உதவி ெசய<ெபாறியாளராக பணி$�@த (அய<பணி) தி�மதி.பி.N=$ல�Nமி 
30.11.2017-� Nயவி�=ப� காரணமாக ஓBGெப<0�ளா7. அவ��? 
வழ�க=பட ேவ;	ய சிற=$ ேசமநலநிதி ம<0� அரN மானிய- ெதாைக 
S.10,000/- வழ�க ம%ற-தி% அJமதி ேவ;ட=பDகிற..   
அ,வலக ?றி=$:-  அJமதி�கலா�. 

ந.க.எ;. 892/2021/சி1  

த>7மான� 
எ;.4308    
அ,வலக 
?றி=$:          
அJமதி� 
க=ப�ட.. 

 ெபா�� எ;: 14 
  இ@நகரா�சி பராம�=பி,�ள தினச� ச@ைதயி� �ைழG 
வாயி� அைம=பத<? இைட�றாக உ�ள மி%க�ப� எ;.MRSSII 56--ஐ 

அக<0வத<கான ெதாைக S.41,190/-ைய ெச,-தேகா� இளமி% ெபாறியாள7 
அவ7களிட� இ�@. ேக�$ வர=ெப<ற..  எனேவ, மி%க�ப-ைத 
அக<0வத<கான ெதாைக S.41,190/-ைய மி%சார வா�ய-தி<? 
வைரேவாைலயாக ெச,-த ம%ற-தி% அJமதி ேவ;ட=பDகிற..    
அ,வலக ?றி=$:-   

1. ம%ற� அJமதி�கலா�. 
2. ஆைணயாள7 அவ7களி% 1%அJமதி ெப<0 ெதாைக 

வழ�க=ப�டைத ம%ற� அJமதி�கலா�.  
ந.க.எ;.  

த>7மான� 
எ;.4309    
அ,வலக 
?றி=$:          
அJமதி� 
க=ப�ட.. 

 

 



 ெபா�� எ;: 15 
  இ@நகரா�சி�?�ப�ட வா7D எ;.27, வ >ரவா�சிநக7 ெத� 

எ;.8,9 ம<0� UPMS ப�ளி ெச�,� ப?தியி� ெத�விள�? இ�லாததா� 
$தியதாக மி%க�ப�களி� ெத�விள�? ெபா�-.வத<? மி%சார வா�ய� 
uல� மி%இைண=$ பணிகைள ேம<ெகா�வத<? மி%இைண=$ ெதாைக / 
மதி=பீ�D- ெதாைக S.42,310/-ைய ெச,-த ேகா� மி%சார 

வா�ய-திடமி�@. க	த� வர=ெப<0�ள.. ேம,� S.42,310/-ைய தமிVநாD 
மி%சார வா�ய-தி<? வைரேவாைலயாக ெச,-த ம%ற-தி% அJமதி 
ேவ;ட=பDகிற..   
அ,வலக ?றி=$:-   

1. ம%ற� அJமதி�கலா�. 
2. ஆைணயாள7 அவ7களி% 1%அJமதி ெப<0 ெதாைக 

வழ�க=ப�டைத ம%ற� அJமதி�கலா�.  
ந.க.எ;.  

த>7மான� 
எ;.4310    
அ,வலக 
?றி=$:          
அJமதி� 
க=ப�ட.. 

 ெபா�� எ;: 16 
  இ@நகரா�சி�? ெசா@தமான சித�பரா$ர-தி,�ள 
உர�கிட�கி� உல7கழிG ம<0� வா0கா� கழிG, ஓைட கழிG 
வாகன-தி� ஏ<றிUெச%0 நிர�பிவி�ட.. ேம,�, கலைவ உர�கிட�கி� 
சாைல=பட ெமா-த பர=ைபC� ைகயா~� நிைல உ�ள.. இ. உர�கிட�? 
Nகாதாரம<ற நிைலைய ஏ<பD-.கிற.. எனேவ பரவலான ?=ைபகைள 
ஏ<கனேவ ெகா�	 ேமடாக அைம�க=ப�D�ள ?=ைபகளி� ேம� எD-. 
ெகா�	 இல?ரக வாகன� ெகா;D ெச�,� அளவி<? பாைத அைம-. 
தர ேகா�C�ளா7க�. எனேவ இ=பணிைய ெபா. Nகாதார அவசிய� 
ெகா;D JCB ம<0� Poclain ெகா;D பணிைய ேம<ெகா�ள உ-ேதச 

மதி=பீ�DU ெசலவின� S.10.00/-இல�ச-தி<? ம%ற-தி% அJமதி 
ேவ;ட=பDகிற..     
அ,வலக ?றி=$:-  ம%ற� அJமதி�கலா�. 
ந.க.எ;.1556/2021/இ1 

த>7மான� 
எ;.4311    
அ,வலக 
?றி=$:          
அJமதி� 
க=ப�ட.. 

 ெபா�� எ;: 17 
  இ@நகரா�சியி% சா7பாக 2021-2022� ஆ;	� அ�வ=ேபா. 
நைடெப0� விழி=$ண7G நிகVGக�, ம�-.வ 1கா�க�, ஆBG� 
��ட�க� உ�ளி�ட ப�ேவ0 நிகVGக~�? ஒலிெப��கி வசதிக�, 
இ��ைக வசதிக�, சாமியானா ப@த�, }கி�% க�	�ெகாD-த�, வாடைக 
1ைறயி� அைம-. ெகாD=பத<? 11.01.2021 ேததியி� விைல=$�ளி 
ெபற=ப�ட.. இதி� கீVக;ட இர;D விைல=$�ளிக� வர=ெப<0�ளன. 
 

த>7மான� 
எ;.4312    
அ,வலக 
?றி=$:          
அJமதி� 
க=ப�ட.. 



 

  
 
 
 
 
 

வ. 
எ

;. 
விபர� 

A.S. தி�யா, 
சாமியானா 

ப@த� 
அைம=பக�, 
ெட�கேரச%, 

சG;� ச7வ >} 
& ைல�	�} 

ப-மா 
ம�-.வமைன 

அ�கி�, 
ெமயி%ேராD, 
ேகாவி�ப�	. 

அ�மா சG;�}, 
ைல�	�} &  

}ேட� 
ெட�கேரஷ% 150/6, 

ெமயி%ேராD, 
இராமசாமிதா} 
w�கா எதி��, 
ேகாவி�ப�	. 

  ஒ%0�?�ய ெதாைக + GST 

1. 10x10 ைச} சாமியான 
ப@த� 

S. 1500.00 S. 1750.00 

2. 10x15 ைச} சாமியான 
ப@த� 

S. 1800.00 S. 2000.00 

3. 10x20 ைச} சாமியான 
ப@த� 

S. 2250.00 S. 2500.00 

4. 15x20 ைச} சாமியான 
ப@த� 

S. 2750.00 S. 3000.00 

5. }கி�% .ணி க�Dத� 
1�?  

S. 750.00 S. 900.00 

6. ேச7 வாடைக 1�? S. 7.00 S. 8.00 

7. ேடபி� வாடைக 1�? S. 75.00 S. 100.00 

8. �ச� ெஜனேர�ட7 1மணி 
ேநர-தி<? 

S. 2000.00 S. 2500.00 

9. ம;ெண;ெணB 
ெஜனேர�ட7 1மணி 
ேநர-தி<? 

S. 1200.00 S. 1400.00 

10. நிகVUசி ஒ%0�? 
ஆ�லிபிேளய7, }பீ�க7 2 
எ;ண�, }டா;D 
ைம�, அைம-. 
ஒலிெப��கி வசதி 
அைம-. த�வத<? 
வாடைக (இர;D மணி 
ேநர-தி<? ம�D�) 

S. 2500.00 S. 2750.00 

11. �Dதலாக ஒ�ெவா� 
இர;D மணி 
ேநர-தி<?� வாடைக 

S. 1000.00 S. 1500.00 

12. �Dதலாக }பீ�க7 
ஒ%0�? வாடைக 

S. 600.00 S. 750.00 

13. --- S. ஆ� 
ச�பள� 
ம<0� 
ேவ% 

வாடைக 
தனி 

S. ஆ� 
ச�பள� 
ம<0� 
ேவ% 

வாடைக 
தனி 

 

 

 



 

                       வர=ெப<ற விைல=$�ளிகளி� ?ைறவான விைல=$�ளி 
அளி-த விைல=$�ளியிைன ஏ<கலா�. ெசலவின- ெதாைக ம%ற அJமதி 
ேவ;ட=பDகிற.. 
அ,வலக ?றி=$:- 

(அ) ெபா.Nகாதார அவசர அவசிய-ைத 1%னி�D 
விைல=$�ளி ேகா�யைதC�, ?ைறவான விைல=$�ளி 
அளி-த A.S.தி�யா, சாமியானா ப@த� அைம=பக�, 

ெட�கேரச%, சG;� ச7வ >} & ைல�	�} ப-மா 
ம�-.வமைன அ�கி�, ெமயி%ேராD, ேகாவி�ப�	.  
விைல=$�ளியிைன அ�கீக��கலா�. 

ந.க.எ;.0367/2020/எU1 

 

 ெபா�� எ;: 18 
  இ@நகரா�சியி% சா7பாக 2021-2022� ஆ;	� அ�வ=ேபா. 
நைடெப0� விழி=$ண7G நிகVGக�, ம�-.வ 1கா�க�, ஆBG� 
��ட�க� உ�ளி�ட ப�ேவ0 நிகVGக~�? ேதைவயான பிள�}ேபன7, 
.ணிேபன7, }	�க7, .;D பிரUNர�க�, வா�ேபா}ட7} அUசி�D 
வழ�?வத<? 08.01.2021 ேததியி� விைல=$�ளி ெபற=ப�ட.. இதி� 
கீVக;ட இர;D விைல=$�ளிக� வர=ெப<0�ளன. 

த>7மான� 
எ;.4313    
அ,வலக 
?றி=$:          
அJமதி� 
க=ப�ட.. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வ. 
எ;. 

விபர� 

�பாலா 
	ஜி�ட� 

550/8 
ெமயி%ேரா

D,    
ேகாவி�ப�

	. 

1-.ராஜ% 
பி�;ட7}       

106, 
ெத<?பஜா7, 

ேகாவி�ப�	—
628501. 

�7யா 
ஆஃ=ெச� 
303�, 4/6, 

ராஜ>�நக7, 
3வ.ெத�, 

ேகாவி�ப�	-
628501 

ஒ%0�?�ய ெதாைக + GST  
1. பிள�} ேபன7 S. 15.00 S. 35.00 S. 25.00 
2. பிள�} ேபன7 

(தரமாக பட�க�, 
வாசக�க� 
அட�கிய.) 

S. 25.00 S. 40.00 S. 35.00 

3. Back Light பிள�} 
ேபன7 
(வாசக�க� 
அட�கிய.) 

S. 60.00 S. 85.00 S. 70.00 

4. }டா7 பிள�} 
ேபன7 (பட�க� 
வாசக�க� 
அட�கிய.) 

S. 40.00 S. 65.00 S. 50.00 

5. Foam With Sticker  
(வாசக�க� 
அட�கிய.) 

S. 180.00 S. 250.00 S. 200.00 

6. }	�க7 12x18 
(பட�க�, 
வாசக�க� 
அட�கிய.) 

S. 75.00 S. 100.00 S. 85.00 

7. }	�க7 Eco Print 
(பட�க�, 
வாசக�க� 
அட�கிய.) 

S. 140.00 S. 175.00 S. 160.00 

 

 

 



 

  

 
வர=ெப<ற விைல=$�ளிகளி� ?ைறவான விைல=$�ளி அளி-த 
விைல=$�ளியிைன ஏ<கலா�. ெசலவின- ெதாைக ம%ற அJமதி 
ேவ;ட=பDகிற.. 
அ,வலக ?றி=$:- 

(அ) ெபா.Nகாதார அவசர அவசிய-ைத 1%னி�D 
விைல=$�ளி ேகா�யைதC�, ?ைறவான விைல=$�ளி 
அளி-த �பாலா 	ஜி�ட� 550/8 ெமயி%ேராD, 
ேகாவி�ப�	.  விைல=$�ளியிைன அ�கீக��கலா�. 

ந.க.எ;.0367/2020/எU1 

8. விைனய� & 
ேலமிேனச% 
(பட�க�, 
வாசக�க� 
அட�கிய.) 

S. 80.00 S. 110.00 S. 95.00 

9. A3 ைச} (Multi 

Colour)  1000 
எ;ணி�ைக 

S. 4200.00 S. 5800.00 S. 5600.00 

10. A4 ைச} (Single 
Colour)  1000 
எ;ணி�ைக 

S. 1500.00 S. 2900.00 S. 2400.00 

11. A4 ைச} 
ேநா��}                  
(ஒ� கல7 
1%/பி% பி�;�)               
1000  எ;ணி�ைக 

S. 2000.00 S. 2800.00 S. 2600.00 

12. A4 ைச} (Multi 
Colour)                     

1000 எ;ணி�ைக 

S. 2600.00 S. 3700.00 S. 3300.00 

13. Legal Size ைச}   

(Single Colour) 1000 
எ;ணி�ைக 

S. 2000.00 S. 4000.00 S. 3600.00 

14. Legal Size ைச} 
ேநா��} (ஒ� 
கல7 1%/பி% 
ஒ� கல7 பி�;�)  
1000 எ;ணி�ைக 

S. 3000.00 S. 4800.00 S. 4200.00 

15. 100 எ;ணி�ைக 
வா�ேபா}ட7  

3x2  

S. 3600.00 S. 5200.00 S. 4700.00 
 

16. பிள�} ேபன7 
க�பி ைப=பி� 
ெசB.தர 

S. 120.00 S. 250.00 S. 190.00 

 

 



 

 ெபா�� எ;: 19 
  இ@நகரா�சி�? ெசா@தமான அ�மா உணவக-தி<? 
ேதைவயான அ�சி, காBகறிக�, மளிைக ெபா��க�, பா�, எ�வாC உ�ைள, 
SHG பணியாள7க� ஊதிய� ம<0� இதர ெசலGக� 2021-2022-� ஆ;D 

உ-ேதச ெசலG-ெதாைக S.60.00 இல�ச-தி<? ம%ற அJமதி 
ேவ;ட=பDகிற..   
அ,வலக ?றி=$:-  ம%ற� அJமதி�கலா�. 
ந.க.எ;.7521/2014/அ1 

த>7மான� 
எ;.4314    
அ,வலக 
?றி=$:          
அJமதி� 
க=ப�ட.. 

 ெபா�� எ;: 20 
    இ@நகரா�சியி� 2019-2020-� ஆ;	<கான தணி�ைக 
அறி�ைக (வ�வாBநிதி, ?	ந>7நிதி, க�விநிதி) ெஜரா�} எD-த வைகயி� 
ப�க� ஒ%0�? S.2/- வ >த� 7122x2=14244/- ப�க�க� Spiral  Briding ஒ%0�? 

60x12=720 ெமா-த�=14964/- எD-த வைகயி� அத<கான ெதாைகயிைன 

¢7ெஜரா�}&கிராபி�} ேகாவி�ப�	 எ%ற நி0வன-தி� உ�ைமயாளரான 
தி�மதி.ேக.தமய@தி எ%பவ��? வழ�க ம%ற-தி% அJமதி 
ேவ;ட=பDகிற..   
அ,வலக ?றி=$:-  ம%ற� அJமதி�கலா�. 
ந.க.எ;.12000/2008/பி3 
 

த>7மான� 
எ;.4315    
அ,வலக 
?றி=$:          
அJமதி� 
க=ப�ட.. 

 


