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ேகாவி�ப	
 நகரா	சி 

சாதாரண �	ட� 
 

                  நிக�� விகா� வ�ட� கா��திைக தி�க� 14,                     
நா�: 30.11.2021� ேததி ெச%வா& கிழைம மாைல 4.00 மணியளவி� 
நகரா	சி அ-வலக�தி� ைவ�. அவசர/ �	ட� நைடெப0�. 

 
12னிைல:- தி�.ஓ. ராஜாரா�,பி.கா�., 

 
 

ேகாவி�ப	
 நகரா	சி          தனி அ-வல�, 

நா�: 29.11.2021       ேகாவி�ப	
 நகரா	சி 
 

ம2ற 

�	ட 

ேததி 

வரைச எ; ம<0� ம2ற=ெபா�� ம2ற� 

த>�மான� 

30.11.2021 ெபா�� எ;: 1  
                 ேகாவி�ப	
 நகரா	சி/? ?
ந>� 

விநிேயாகமான. சவீல=ேப� தைலைம ந>ேர<0 நிைலய�தி� 

தாமிரபரணி ஆ<றி2 கைரயி� ந>BறிCD� கிண0க� 

அைம/க=ப	E அத2 Fல� 7.5HP ச=ெம�ஸிபி� ேமா	டா� 

ப�Lெச	 இர;E எ;ண� (one Stand by) ஒ%ெவா� 

கிண<0/?� அைம/க=ப	E ந>ேர<ற� ெச&ய=ப	E 

தைலைம ந>ேர<0 நிைலய�தி� உ�ள 9.65LL தைரம	ட 

ந>��ேத/க� ெதா	
யி� ேசக�/க=பEகிற..  அத2 பி2ன�  

220HP ெச2	�பிக� ப�=ெச	 (3Nos/One Stand by) Fல� ப�பி� 

ெச&ய=ப	E 600 எ�.எ� Concrete Pressure Pipe ப�பி� ெமயி2 

Fல� இளேவல�கா� ந>�g. நிைலய�தி� உ�ள 9.65LL 
தைரம	ட ந>��ேத/க� ெதா	
யி� ேசக�/க=பEகிற..  

அ�கி�g. 150HP ெச2	�பிக� ேமா	டா� ப�L ெச	 (3Nos/One 

Stand by) Fல� ப�பி� ெச&ய=ப	E 600எ�.எ� Concrete 

Pressure Pipe ப�பி� ெமயி2 Fல� ேகாவி�ப	
யி� உ�ள 

9.65LL தைரம	ட ந>��ேத/க� ெதா	
யி� ேசக�/க=ப	E 

இ�கி�g. நக�� உ�ள 17 எ;ண� ேம�நிைல ந>��ேத/க� 

ெதா	
கh/? 35HP  (3Nos/One Stand by) 25HP (4nos / 20 Nos 

Stand by), 20HP (2nos/one stand by) ம<0� 15HP (2nos/one Stand by) 
ச=ெம�சிபி� ேமா	டா� Fல� ந>ேர<ற� ெச&ய=பEகிற.. 

இ�தி	ட�தி<காக தைலைம ந>ேர<0 நிைலய� ம<0� 

த>�மான� 
எ;.4405     
அ-வலக 
?றி=L:-          
அiமதி/ 
க=ப	ட.. 
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ந>�g. நிைலய� ஆகியவ<றி� உயர��த மி2இைண=L 

ெபற=ப	E (HT) தைலைம ந>ேர<0 நிைலய�தி� 500 

ேக.வி.ஏ.
ரய2பா�ம� (2nos/one stand by) ம<0� ந>�g. 

நிைலய� 315 ேக.வி.ஏ.
ரா2lபா�ம� (2nos/one stand by) 
அைம/க=ப	E பராம�/க=ப	E வ�கிற..  ேம-� தைலைம 

ந>ேர<0 நிைல�தி� ச=ெம�சிபி� ேமா	டா� ம<0� 

ெச2	�பிக� ேமா	டா�கh/கான lடா�	ட�க�, MV 

ேபன�க�, ெக=பிசி	ட�க� ஆகியவ<ைற பராம�/க 

ேவ;
o�ள.. ேம-� ந>�g. நிைலய�தி� உ�ள 150HP 

ெச2	�பிக� ேமா	டா� ம<0� ெச�பாசி	ட� lடா�	�க�, 

MV ேபன�க� ஆகியவ<ைறo� பராம�/க ேவ;
o�ள.. 

ேம-�, ேகாவி�ப	
 ந>�g. நிைலய�தி� உ�ள 

ச=ெம�ஸிபி� ேமா	டா� ப�L ெச	கh/கான lடா�	ட�க�, 

MV ேபன�க�, ெச�பாசி	ட�க�, ேகபி�க� ஆகியவ<ைற 

பராம�/க ேவ;
o�ள..  ேம-� Dமா� 46 கி.மீ. ப�பி� 

ெமயினி� அ%வ=ேபா. ஏ<பE� ?ழா& உைட=Lக� ம<0� 

ஆ<றிலி�g. தைலைம ந>ேர<0 நிைலய�தி<? வ�� Dமா� 

1300 மீ	ட� ந>ள1�ள (ஒ%ெவா� கிண<றி<?�) கென/
� 

ெமயிைனo� பராம�/க ேவ;
o�ள.. இத<கான ஆ;E 

பராம�=பி<காக (2021-2022) தயா�/க=ப	ட மதி=பீ	
2ப
 

ஆ?� உ�ேதச ெசலவின� B.14.50/- இல	ச�தி<? ம2ற�தி2 

அiமதி ேவ;ட=பEகிற..   

அ-வலக ?றி=L:-     

1. ?
ந>� பணியி2 அவசிய� ம<0� ?
ந>� 

நிதியி2 கீr ெச&ய ம2ற� 

அiமதி/கலா�. 

2. ஆைணயாள� அவ�களி2 12அiமதி 

ெப<0 ஒ=பgத=L�ளி அறிவி=L விைரs 

ம2ற� அiமதி/கலா�.  

(ந.க.எ;.382/2020/இ1) 

 ெபா�� எ;: 2  
  ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� வடகிழ/? 

ப�வமைழயிைன 12னி	E 12ெனuச�/ைக 

நடவ
/ைக/? ேதைவயான உபகரண�க� வா�கி இ�=பி� 

ைவ�./ெகா�ள மாவ	ட ஆ	சி�தைலவ� அவ�களா� 

அறிs0�த=ப	E�ள.. ஆைகயா� இgநகரா	சியி� 

வடகிழ/? ப�வமைழயிைன 12னி	E ேதைவயான 

உபகரண�களான மர� அ0/?� இயgதிர� 2 எ;ண�, 5HP 

ஆயி� இ2ஜி2 150 சs/? க�Lக�, மண� F	ைடக� 

த>�மான� 
எ;.4406     
அ-வலக 
?றி=L:-          
அiமதி/ 
க=ப	ட.. 
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ஆகியைவகைள வா�கி இ�=பி� ைவ�./ெகா�ள உ�ேதச 

மதி=பீ	Eu ெசலவின� B.2.80/-இல	ச�தி<? ம2ற�தி2 

அiமதி ேவ;ட=பEகிற..  

அ-வலக ?றி=L:-     

1. ம2ற� அiமதி/கலா�. 

2. ஆைணயாள� அவ�களி2 12அiமதி 

ெப<0 ஒ=பgத=L�ளி அறிவி=L ம2ற� 

அiமதி/கலா�.  

(ந.க.எ;.3774/2021/இ1) 

 ெபா�� எ;: 3 
  ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� கசE கழிs 
ேமலா;ைம வைரs உபவிதிக� அரசிதழி� 
ெவளியிEவத<?�, 50 ப/க�தி<? ஆ?� அத<கான 
ெசலவின� ெதாைகயிைன B.1,05,000/-ைய அரD/ க�vல�தி� 
ெச-�த 28.10.2021 அ20 ம2ற ஒ=Lத� ெபற=ப	E B.1,05,000/-
/? EJV  தயா� ெச&ய=ப	E�ள..  ேம-� .ைண=பணி 
ேமலாள� அரD கிைள அuசக� ம.ைர அவ�களி2 க
த� 
வர=ெப<றதி� 54 ப/க� எ20 ெத�வி/க=ப	E�ள.. 
ஆைகயா�, 50 ப/க�தி<? B.1,05,000/-/?  EJV தயா� 
ெச&ய=ப	ட நிைலயி� மீத1�ள நா2? ப/க�தி<? B.8400/-
ைய அரD/ க�vலக�தி� ெச-�.வத<? ம2ற�தி2 
அiமதி ேவ;ட=பEகிற..   
அ-வலக ?றி=L:-     

1. ம2ற� அiமதி/கலா�. 

2. ஆைணயாள� அவ�களி2 12அiமதி 

ெப<0 ெதாைக ெச-�தியைத ம2ற� 

அiமதி/கலா�.  

(ந.க.எ;.4006/2018/இ1) 

த>�மான� 
எ;.4407     
அ-வலக 
?றி=L:-          
அiமதி/ 
க=ப	ட.. 

 ெபா�� எ;: 4 
    தமிrநாE நக�=Lற சாைல ேம�பா	E தி	ட� 
2019-20202 கீr வா�E 5� ச�கரலி�கLர� ேம<?Lற� 3 
ம<0� 4ஆ� ?0/? சgதி� மதி=பீE ந>ள� 1ைறேய 180 
ம<0� 230 ஆ?�. இவ<றி� சgதி2 கைடேமைட 1ைறேய 80 
ம<0� 90மீ	ட� ந>ள� மிகs� தாrவான நிைலயி� உ�ள.. 
இவ<றி� Turip மதி=பீ	
� ெகாE/க=ப	ட அளவிலான WMM 
t.k (150mm) ப<றா/?ைறயாக உ�ள.. இ�? Levelling Instrument 
ெகா;E அளவ >E ெச&த ேபா. Dமா� 45cm to 60cm gravel Filley 
மிகs� அவசியமான.. இவ<ைற ேம<ெகா;டா� ம	Eேம 
இuசாைலயி� வ
கா� வசதியி2ப
 சாைல அைம/க 
இய-� எ2பதா� இ=பணி/காக தயா�/க=ப	ட உ�ேதச 
மதி=பீ	Eu ெசலவின� B.5.30/-இல	ச�தி<? ம2ற�தி2 
அiமதி ேவ;ட=பEகிற..     

த>�மான� 
எ;.4408     
அ-வலக 
?றி=L:-          
அiமதி/ 
க=ப	ட.. 
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அ-வலக ?றி=L:-    ம2ற� அiமதி/கலா�. 

ந.க.எ;.4021/2021/இ1 

 ெபா�� எ;: 5 
                 தமிrநாE ேத�த� ஆைணய�, ெச2ைன 

அவ�களி2 உ�திரவி2ப
 நக�=Lற உ�ளா	சி� ேத�த�-2021 

நட�.வத<?� உ�ேதச ெசலs� ெதாைக B.61.50 

இல	ச�திைன நகரா	சி ெபா. நிதியிலி�g. ெசலs 

ெச&திடs� பி2ன� அரசிடமி�g. வ�� (ேத�த�) நிதியிைன 

நகரா	சி ெபா. நிதியி� ஈE ெச&. ெகா�வத<?� 

ம2ற�தி2 அiமதி ேவ;ட=பEகிற.. 

அ-வலக ?றி=L:-    ம2ற� அiமதி/கலா�. 

(ந.க.எ;.340/2020/சி2) 

த>�மான� 
எ;.4409     
அ-வலக 
?றி=L:-          
அiமதி/ 
க=ப	ட.. 

 ெபா�� எ;: 6  
                    இgநகரா	சி ெபா. Dகாதார=பி�s வாகன� 
எ;.TN69R4954/? த?தி சா20 கால� 17.11.2021 அ20 
1
வைடவதா� த<ேபா. த?தி சா20 ெபற ப�.கைள 
ச�ெச&ய அ�கீக�/க=ப	ட �ல� Dசி ஆ	ேடா 
நி0வன�தா�ட� விைல=L�ளி ெபற=ப	டதி� உ�ேதச 
ெசலவின� B.77402.00/? ப	
ய� அளி�.�ளன�.  இgத 
வாகன� 2009� ஆ;E வா�க=ப	E 12 ஆ;Eகh/? ேம� 
ஆகிற..  அரசாைண எ;.983 Home (Transport IV) Dept நா�: 
03.08.2006� 10 ஆ;Eகh/? ேம� ஆ?� கனரக 
வாகன�கh/? த?தி சா20 ெசலs B.18000/-வைர ம	Eேம 
அiமதி/க=ப	E�ள.. ெபா. Dகாதார=பி�வி� உ�ள 
வாகன�க� ம/?� ம<0� ம/காத ?=ைபகைள ஏ<றிu 
ெச�வதா� விைரவி� வாகன� ப�தாகி விEகிற.. 
ைரவ� 
அறி/ைகயி� ?றி=பி	E�ள  ப�.கைள ஒ�ஜின� 
சாமா2களாக மா<ற� ெச&o� ெபா�	E அ�கீக�/க=ப	ட 
�ல�ட� ப�. ந>/க� ெச&ய ேவ;
ய அவசிய� 
ஏ<ப	E�ளதா� Dசி ஆ	ேடா நி0வன�தா�ட� ேம<க;ட 
வாகன�தி<? த?திuசா20 1
வைடவதா� ப�.கைள 
ந>/க� ெச&திட ெபா.ம/களி2 ெபா.Dகாதார நல2 க�தி 
�Eத� ெசலs ெதாைக B.59402/-/?� அiமதிo� ம<0� 
ெமா�த ெசலவின� B.77402/-ம2ற அiமதி ேவ;ட=பEகிற..  
(ந.க.எ;. 3484/2021/எu1) 

த>�மான� 
எ;.4410     
அ-வலக 
?றி=L:-          
அiமதி/ 
க=ப	ட.. 

 ெபா�� எ;: 7 
     ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� வடகிழ/? 
ப�வமைழைய 12னி	E 12ெனuச�/ைக நடவ
/ைக/? 
ேதைவயான உபகரண�களான மர� அ0/?� இயgதிர� 2 
எ;ண�, 5HP ஆயி� இ2ஜ>2, 150 சs/? க�Lக�, மண� 
F	ைடக� வா�?� பணி/? B.2.80/-ல	ச� மதி=பீ	
� 
ேம<ெகா�ள இgநக�ம2ற தனி அ-வல� அவ�களா� 
அiமதி வழ�க=ப	E�ள..  அத2ப
 ேம<ப
  பணி/?  

த>�மான� 
எ;.4411     
அ-வலக 
?றி=L:-          
அiமதி/ 
க=ப	ட.. 
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12.11.2021 அ20 ஒ=பgத=L�ளி ேகா�யதி� வர=ெப<0�ள 
இர;E ஒ=பgத=L�ளிகளி2 விபர�.  
1)தி�.V. ச�ய சில2 .. மதி=பீ	ைடவிட (-) 0.06  ?ைறs 
2)தி�.H. 1கம. இ=ராஹி� .. மதி=பீ	ைடவிட (+) 0.12  அதிக�  

  வர=ெப<0�ள 2 ஒ=பgத=L�ளிகளி� 
மதி=பீ	ைடவிட (-) 0.06% ?ைறவாக வழ�கிo�ள 
ஒ=பgத/கார� தி�.வி.ச�யசலீ2 அவ�களி2 
ஒ=பgத=L�ளிைய ஏ<க ம2ற�தி2 அiமதி/? 
ைவ/க=பEகிற.. 
அ-வலக ?றி=L:-     

1) ம2ற� அiமதி/கலா�. 
2) ஆைணயாள� அவ�களி2 12அiமதி ெப<0 

ேவைல உ�திரs வழ�கியைத ம2ற� 
அiமதி/கலா�.  

ந.க.எ;.3774/2021/இ1 

 ெபா�� எ;: 8 
   ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� சவீல=ேப� 
தைலைம ந>ேர<0 நிைலய� 1த� ேகாவி�ப	
 பா�/ 
�lட� lேடச2 வைர ேமா	டா�க� ம<0� ப�பி� ெமயி2 
வ�டாgதிர பராம�=L பணி/? B.14.50/-இல	ச� மதி=பீ	
� 
ேம<ெகா�ள இgநக�ம2ற தனி அ-வல� அவ�களா� 
அiமதி வழ�க=ப	E�ள..  அத2ப
 ேம<ப
  பணி/?  

16.11.2021 அ20 ஒ=பgத=L�ளி ேகா�யதி� வர=ெப<0�ள 
இர;E ஒ=பgத=L�ளிகளி2 விபர�.  
1)தி�.P. மா�1�.=பா;
ய2 .. மதி=பீ	ைடவிட (-) 0.12 %  ?ைறs 
2)தி�.P. 1�.=பா;
 .. மதி=பீ	ைடவிட (+) 0.15 %  அதிக�  

  வர=ெப<0�ள 2 ஒ=பgத=L�ளிகளி� மதி=பீ	ைடவிட 
(-) 0.12% ?ைறவாக வழ�கிo�ள ஒ=பgத/கார� 
தி�.P.மா�1�.=பா;
ய2 அவ�களி2 ஒ=பgத=L�ளிைய 
ஏ<க ம2ற�தி2 அiமதி/? ைவ/க=பEகிற.. 
அ-வலக ?றி=L:-     

1) ம2ற� அiமதி/கலா�. 

2) ஆைணயாள�/தனிஅ-வல� அவ�களி2 

12அiமதி ெப<0 ேவைல உ�திரs 

வழ�கியைத ம2ற� அiமதி/கலா�.  

ந.க.எ;.382/2020/இ1 

த>�மான� 
எ;.4412     
அ-வலக 
?றி=L:-          
அiமதி/ 
க=ப	ட.. 

 ெபா�� எ;: 9 
                       ேகாவ��ப�	 நகரா�சிய��  123 

��ைம�பண�யாள�கைள ெவள�� ெகாண��  �ல�  பய�ப !தி  

#�ைம�பண�க$ 03.12.2018 %த� 02.12.2021 வைர ேம&ெகா$ள�ப�   
வ'�  நிைலய��, த&ெபா(� அவ�ேல*�  இ�ஞ-ன�ய/0 ஒ��2 

ப�.லி�., நி3வன!தி�  ��3  ஆ*  ஒ�ப5த�6$ள� 02.12.2021� 
ேததி7ட� %	வைடகிற�.  

த>�மான� 
எ;.4413     
அ-வலக 
?றி=L:-          
அiமதி/ 
க=ப	ட.. 
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                        ெச�ைன நகரா�சிகள�� நி�வாக இய�:ந� 

அவ�கள�� 02.10.2021� ேததிய ந.க.எ*.21787/2021/EA2 உ!திர� ப	 
இ5நகரா�சி நிர5தர பண�யாள�கைள தவ��!� ேதைவ�ப � 

#�ைம�பண�யாள�க$ 	ைரவ� ம&3� ��6ர� பண� 

ேம&பா�ைவயாள� ஆகிேயாைர ெவள��ெகாண�� �ல� 

பண�யம�!தி�ெகா$ள இ=வ>வலக ந.க.எ*.3420/21/எ?1 

நா$.13.10.2021 �ல� நகரா�சிகள�� நி�வாக இய�:ந� அவ�க@�: 
சம��ப��க�ப� $ள க'!�' த&ேபா� ப/சீலைனய�� இ'5� 

வ'கிற�.  

                        02.12.2021� ேததிய�3 ெவள��ெகாண�� 

ஒ�ப5த� %	வைட7� நிைலய�� அவ�ேல*� இ�ஞ-ன�ய/0 

ஒ��2 லிமிெட�., நி3வன!தா� தா0க$ ஏ&கனேவ ெப&3 வ'� ஒ' 

நப'�கான ஊதிய� D.479.15� ெதாட�5� ம3ெட*ட� ேகா'� வைர 
பண� ெச�ய ச�மத� ெத/வ�!� க	த� அள�!�$ளன�.  

                  ெபா�ம�கள��  ெபா�Eகாதார  அவசிய�  க'தி 

தினச/   #�ைம�பண� ேம&ெகா$ள ேவ*	7$ளதா� த&ேபா� 

பய�ப !தி வ'� 123 #�ைம�பண�யாள�கைள ெவள��ெகாண�� 

�ல� பய�ப !தி 6திய ெட*ட� ேகா'� வைர #�ைம�பண�கைள 

ெதாட�5� ேம&ெகா$ள ம�ற அFமதி7� ம&3� இத� ெபா'�   

மாத� ேதா3� ஏ&ப � ெசலவ�ன� D.18.27 ல�ச!தி&:� ம�ற 
அFமதி ேவ*ட�ப கிற�. 

ந.க.எ*.3068/2021/எ?;1 

 ெபா�� எ;: 10 
  இgநகரா	சி ெபாறியிய� பி�வி� நைடெபற 
இ�/?� ஒ=பgத=L�ளியிைன ேகார Online Tender/? Document 
updation/? Diigital Signature Certificate ேதைவ=பEகிற..  
ஆைகயா�, நகரா	சி ஆைணயாள�, ெபாறியாள� ம<0� 
இளநிைல உதவியாள�க� E1, E2 ஆகியவ�� ேச��. 
ெமா�த� நா2? ேப�/? B.10,000/-ைய Bharghavan Consultancy 
நி0வன�தி<? ெச-�த ம2ற�தி2 அiமதி 
ேவ;ட=பEகிற.. 
அ-வலக ?றி=L:-     

1) ம2ற� அiமதி/கலா�. 

2) ஆைணயாள�/தனிஅ-வல� அவ�களி2 

12அiமதி ெப<0 ெதாைக வழ�கியைத 

ம2ற� அiமதி/கலா�.  

ந.க.எ;.3832/2021/இ1 
 
 
 
 

த>�மான� 
எ;.4414     
அ-வலக 
?றி=L:-          
அiமதி/ 
க=ப	ட.. 
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 ெபா�� எ;: 11 
  இgநகரா	சி எ�ைல/?	ப	ட வா�E எ;.36, 
D=பிரமணியLர�தி� உ�ள �;உர ெசயலா/க ைமய� MCC  
க	
ட� 1
o� த�வாயி� உ�ள நிைலயி� இ=பணி 
தாrவான ப?தியி� க	ட=ப	E�ளதா� MCC க	
ட�தி<? 
12பாக சா&sதள� (Ramp), D<றி-�  Weld mesh அைம�.� 
ம<0� மி2பணிக� ேம<ெகா�h� பணி/? ஆ?� உ�ேதச 
மதி=பீ	Eu ெசலவின� B.9.50/-இல	ச�தி<? ம2ற�தி2 
அiமதி ேவ;ட=பEகிற.. 
அ-வலக ?றி=L:-    ம2ற� அiமதி/கலா�. 

ந.க.எ;.4021/2021/இ1 

த>�மான� 
எ;.4415     
அ-வலக 
?றி=L:-          
அiமதி/ 
க=ப	ட.. 

 ெபா�� எ;: 12 
A) ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� 15வ. நிதி/?� 

மானிய� 2020-21� ஆ;
� Tied ம<0�  Un Tied 
Grant விபர�க�:- 

I) Tied Grant 50% 224.00/- Lakh: 
1. Dகாதார�, திட/கழிs ேமலா;ைம ம<0� Dகாதார 

பி�s பணிக� B.112.00/- இல	ச� ெசலs ெச&. 
1
/க=ப	E�ள..  
 

2. Tied Grant � மீத1�ள 50% B.1120.00/-இல	ச� 
நி-ைவயி� உ�ள.. 
 

II) Un Tied Grant 50% 224.00/- Lakh: 
1. Water Supply Distribution Pipe Line 

Work  
-- 116.30/- Lakh 

2. Park Improvement Work  -- 32.20/- Lakh 
3. Burial Ground Improvement Work  -- 9.25/- Lakh  
4. Gas Chlorination Plant at Park OHT -- 11.50/- Lakh 
5. New Street Light Fitting work -- 1.00/- Lakh  
6 Water Supply maintenance work  -- 59.60/- Lakh 
           ெமா�த�   = B.229.85 இல	ச� 
   ேம<க;ட பணிக� 1
/க=ப	E ெதாைக 1�வ.� 
ெசலs ெச&ய=ப	E�ள..  

B) ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� 15வ. நிதி/?� 
மானிய� 2021-22� ஆ;
� Tied ம<0� Un Tied Grant 
விபர�க�:- 

I) Tied Grant 50% Rs.69.00/-Lakh: 
1. Construction of Urban Health Centre at urani 

Street ward No.20 in Kovilpatti Municipality 
-- 70.00/- Lakh 

II) Tied Grant 50% Rs.69.00/-Lakh:- 
               15வ. நிதி/?� மானிய� 2020-21� மீத1�ள 
B.112.00/-இல	ச� ம<0� 2021-22� உ�ள B.69.00இல	ச� 

த>�மான� 
எ;.4416     
அ-வலக 
?றி=L:-          
அiமதி/ 
க=ப	ட.. 
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ேச��. B.181.00/-இல	ச� மதி=பீ	
� ேகாவி�ப	
 நகரா	சி 
ெநE�?ள� க;மா& அ�கி� Dewats System 1ைறயி� கழிs 
ந>� D�திக�=L நிைலய� ெசய�பE�.� பணி (Providing 
Decentralized Waste water treatment system (Dewats) at Kovilpatti 
Municipality) 
III) Un Tied Grant 50% 92.00 Lakh:- 
1. Strengthening of 7.25LL OHT Park in 

Kovilpatti Municipality 
  

-- 40.00/- Lakh 

2. Supply, Delivery, Fixing of Electrical Cable 
& Anchoring and Transformer  
strengthening  work at Seevalaperi Head 
Works & Illavelangal Booster station in 
Kovilpatti Municipality 
 

-- 32.00/- Lakh 

3. Construction of Operator room at 
Seevalaperi Head work & Illavelangal 
Booster station in Kovilpatti Municipality. 

-- 26.00/- Lakh 

   நகரா	சி ப�களி=L ெதாைக      = 6.00/- Lakh  
    ெமா�த ெதாைக       = B.98.00/-இல	ச� 
  ேம<க;ட பணிகh/? மதி=பீE தயா� 
ெச&.�ள நிைலயி� உ�ய நி�வாக அiமதி/காக நகரா	சி 
நி�வாக இய/?ந�, ெச2ைன அவ�கh/? க��.� 
சம�=பி/க ம2ற�தி2 அiமதி ேவ;ட=பEகிற.. 
 
அ-வலக ?றி=L:-    ம2ற� அiமதி/கலா�. 
ந.க.எ;.3990/2021/இ1 
 

 ெபா�� எ;: 13 
  ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி-�ள கணினி ம<0� 
பி�;ட�/? வ�டாgதிர பராம�=L பணி 1
வைடg.�ள 
நிைலயி� கீr/க;ட விவர=ப
 

1. Assus  .. 12 எ;ண� 
2. Lenova  ..  1 எ;ண� 
3. HP  ..  4 எ;ண� 
4. HCL   .. 15 எ;ண� 
5. HCL   ..  2 எ;ண� 
6. HCL   ..  5 (E.E.) 
7. Lenova Laptop ..  1 எ;ண� 
8. Dot Matrix Printer ..  2 எ;ண� 

             ேம<க;ட விபர=ப
 ெபா�	கh/? வ�டாgதிர 
பராம�=L பணி ேம<ெகா�ள உ�ேதச மதி=பீ	Eu ெசலவின� 
B.2.10/-இல	ச�தி<? ம2ற�தி2 அiமதி ேவ;ட=பEகிற.. 
 
அ-வலக ?றி=L:-    ம2ற� அiமதி/கலா�. 
ந.க.எ;.3832/2021/இ1 
 

த>�மான� 
எ;.4417     
அ-வலக 
?றி=L:-          
அiமதி/ 
க=ப	ட.. 



9 

 

 ெபா�� எ;: 14 
  ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� காெணாளி Fல� 
ஆ&s/ �	ட� நட�.வத<? ஏ.வாக ஆைணயாள�, 
ெபாறியாள� அைற ம<0� ெபா.=பி�வி� ெபா��.வத<? 
ேதைவயான உபகரண�க� கீr/க;டவா0:  

1. Tenda Wi-Fi router N300 
2. D-Link ADSL Internet Modem 
3. Logitech Web Camera C930 
4. Zebronic USB Premium Mic 
5. Extension USB Cable 10 Mts 
6. Zebronic Speaker 
7. HDMI Cable 10 Mts 
8. Canon G2010 Colour Printer, Scan and Copy (AIO) Installation 

charge 
             ேம<க;ட உபகரண�க� வா�கி ெபா��.� 
பணி/? உ�ேதச மதி=பீ	Eu ெசலவின� B.40,000/-/? 
ம2ற�தி2 அiமதி ேவ;ட=பEகிற..  
அ-வலக ?றி=L:-    ம2ற� அiமதி/கலா�. 
ந.க.எ;.3832/2021/இ1 

த>�மான� 
எ;.4418     
அ-வலக 
?றி=L:-          
அiமதி/ 
க=ப	ட.. 

  ெபா�� எ;: 15 
  ேகாவி�ப	
 நகரா	சி ப?தியி-�ள வா�E 
எ;.13� கதs எ;.101A எ; ெகா;ட க	
ட�ைத ெபய� 
மா<ற� ெச&ய/ேகா� தி�.ம.�தன2 ம<0� தி�.தனபால2 
வி;ண=ப� ெச&ய=ப	டதி� மiதார�க� ெகாE/க=ப	ட 
ஆவண�க� உ0தி ெச&ய இயலாத நிைல ஏ<ப	டதா� 
இgநக�ம2ற வழ/கறிஞ�ட� ச	ட/க��.ைர ெபற=ப	ட. 
அத<கான ெசலs� ெதாைக B.4000/-� தி�.J.ர�தினராஜா 
வழ/கறிஞ� ேகா�o�ளா�. எனேவ ேம</க;ட 
ெதாைகயிைன வழ�கிட ம2ற அiமதி ேவ;ட=பEகிற..   
அ-வலக ?றி=L:-    ம2ற� அiமதி/கலா�. 

ந.க.எ;.1976/2021/அ1 

த>�மான� 
எ;.4419     
அ-வலக 
?றி=L:-          
அiமதி/ 
க=ப	ட.. 

 ெபா�� எ;: 16 
           ெச2ைன, நகரா	சி நி�வாக இய/?ந� அவ�களி2 
02.12.2021� ேததிய ந.க.எ;.2178/21/EA2 உ�தரவி� 
ெவளி/ெகாண�s 1கைம Fல� பணியாள�கைள நியமன� 
ெச&.ெகா�ள அளsேகா� நி�ணய� ெச&தப
 இgநக�ம2ற 
த>�மான� எ;.4377, நா�.11.10.2021� 140 �&ைம= 
பணியாள�கh/?�, 7 .=Lரs பணி ேம<பா�ைவ 
யாள�கh/?�, 21 ஓ	Eந�கh/?� உ�ய க��.� தயா� 
ெச&. ஓரா;E ெசலவின� B.385.14 இல	ச�தி<? ம2ற 
அiமதி ெபற=ப	E ெச2ைன நகரா	சி நி�வாக இய/?ந� 
அவ�கh/? சம�=பி/க=ப	ட.. 
  18.11.2021-� ேததி ெச2ைன, நகரா	சி நி�வாக 

த>�மான� 
எ;.4420     
அ-வலக 
?றி=L:-          
அiமதி/ 
க=ப	ட.. 
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இய/?ந� அ-வலக�தி� நைடெப<ற இ. ெதாட�பான 
சரீா&s �	ட�தி� இgநகரா	சி/? கீrக;டவா0 
பணியாள�க� அiமதி/க=ப	E�ளன�. 

1. �&ைம=பணியாள�க�  119 
2. ஓ	Eந�க�  23 
3. .=Lரsபணி ேம<பாைவயாள�க� 7 

             இத2ப
 ஆ;E ெசலவின� B.320.31இல	ச� 
எனs� ெத�வி/க=ப	E�ள.. 
  ஆகேவ, இgநகரா	சி/? அiமதி/க=பE� 
பணியாள�கைள ெவளி/ெகாண�s 1கைம Fல� 
பய2பE�தி ெபா. Dகாதார=பணிக� ேம<ெகா�ளs�, இத2 
ெபா�	E ஒ%ெவா� ஆ;
<?� ஏ<பE� ெசலவின� 
B.320.31 இல	ச�தி<? ம2ற அiமதி ேவ;ட=பEகிற.. 
ந.க.எ;.3420/2020/எu1 

 ெபா�� எ;: 17 
  நகரா	சி நி�வாக இய/?ந�, ெச2ைன அவ�களி2 
02.10.2021� ேததிய ந.க.எ;.21287/2021/EA2� ெவளி/ெகாண�s 1கைம 
Fல� ?
ந>� பணிகh/? பணியாள�க� பணியம��.த� 
ெதாட�பாக அளsேகா�க� நி�ணய� ெச&. உ�தரவிட=ப	E�ள.. 
இgத அளsேகாலி2ப
 இgநகரா	சி/? ?
ந>� பணி/? 
கீr/க;டவா0 பணியாள�க� ேதைவ=பEகிறா�க�. 

Sl. 
No. 

Items Requirement 
as per norms 

Present 
Strength 

Balance 
needed 

1 Electrical Superendent 1 0 1 

2 Electrician   (C) 4 0 4 

3 Electrician   (B) 2 0 2 
4 Maintenance Assistance 36 2 34 

5 Cleaner 2 0 2 

              ேம<க;ட பணியாள�கh/? ஒ� நாh/காக ஊதிய 
விபர� பி2வ�மா0: 

       
     இத2ப
 ேம<ப
 பணியாள�கைள F2றா;Eகh/? 
ெதாட�g. பணியம��.�ேபா. ஏ<பE� உ�ேதச ெசலவின� 
பி2வ�மா0:- 

Sl. 
No. 

Details Electrical 
Suprende

nt 

Electric
ian  (C) 

Electric
ian  (B) 

Mainte
nance 
Assista

nce  

Cleaner 

1. Basic salary for one 
day 

945.00 712.00 708.00 581.00 
443.00 

 

2. Service charge for 
the agency including 
the cost of  uniforms 
and other safety 
items required to be 
given to the supplied 
manpower &  
Employer  
contribution  for  
EPS, EPF, EPF 
admin and  EDLI &  
Employer  
contribution of ESI  
1.1851 Rs.  

174.91 131.79 131.05 107.54 81.99 

 Total Cost 1119.91 843.79 839.05 688.54 524.99 

த>�மான� 
எ;.4421     
அ-வலக 
?றி=L:-          
அiமதி/ 
க=ப	ட.. 



11 

 

 

 

  எனேவ ேகாவி�ப	
 நகரா	சி/? ேதைவ=பE� ?
ந>� 
பணி/? ெமா�த� பணியாள�க� 43 நப�க�, ெவளி/ெகாண�s 1கைம 
(Outsource) Fல� நகரா	சி நி�வாக இய/?ந�, ெச2ைன அவ�களி2 
நி�வாக அiமதி ெப<0 பணியம��தி ெகா�ளs�, இத2 ெபா�	E ஒ� 
ஆ;E/? ஏ<பE� உ�ேதச மதி=பீ	E ெதாைக B.110.27இல	ச� வ >த�  
F20 ஆ;Eகh/? ஏ<பE� உ�ேதச மதி=பீ	E ெதாைக 
B.330.81இல	ச� ெசலவின�தி<?� ம2ற அiமதி ேவ;ட=பEகிற.. 

ந.க.எ;.3462/2021/இ1 

S.       
No. 

Name of 
the Post 

Basic 
Salary 
perday 

per 
person  
as per 
SoR or 

as 
approv
ed  in 
Rs. 

Total 
salary 

per day 
per 

person 
col 

No.3* 
1.1851) 

Rs. 

Total 
salary 

per 
month 

per        
person 

Rs. 

Total 
salary 

per 
annu
m per 
perso

n 
Rs.in 
Lakhs 

Nol.of  
perso

n  
tobe 
eng 

aged 

Total 
Budget 
to be 

provide
d per 
year 
Rs.in 
Lakhs 

Total 
Value to 
be put 
in to 

tender  
Rs. In 
lakhs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Electrical 

Suprenden

t 

945.00 1119.91 33597.30 4.03 1 4.03 3.40 

2 Electrician   

(C) 

712.00 843.79 25313.70 3.03 4 12.12 10.25 

3 Electrician   

(B) 

708.00 839.05 25171.50 3.02 2 6.04 5.10 

4 Maintenan

ce  

Assistance 

581.00 688.54 20656.20 2.48 34 84.32 71.11 

5 Cleaner 443.00 524.99 15749.70 1.88 2 3.76 3.19 

 Total 110.27 93.05 

 

 ெபா�� எ;: 18 
  நகரா	சி நி�வாக இய/?ந�, ெச2ைன அவ�களி2 02.10.2021� 
ேததிய ந.க.எ;.21287/2021/EA2� ெவளி/ெகாண�s 1கைம Fல� 
ெத�விள/? இய/?த� ம<0� பராம��த� பணிகh/?  பணியாள�க� 
பணியம��.த� ெதாட�பாக அளsேகா�க� நி�ணய� ெச&. 
உ�தரவிட=ப	E�ள..  இgத அளsேகாலி2ப
 இgநகரா	சி/?  
கீr/க;டவா0 பணியாள�க� ேதைவ=பEகிறா�க�. 

Sl.        

No. 

Items Requirement 

as per 

norms 

Present 

Strength 

Balance 

needed 

1 Wireman Grade II 6 2 4 

2 Electrical  helper  6 1 5 

 
ேம<க;ட பணியாள�கh/? ஒ� நாh/காக ஊதிய விபர� 
பி2வ�மா0: 
 
 
 

த>�மான� 
எ;.4422     
அ-வலக 
?றி=L:-          
அiமதி/ 
க=ப	ட.. 
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Salary and Payment for a Wireman & Wireman Helper for one day  

Sl. 

No. 

Details Wireman 

Grade II 

Electrical              

helper 

1. Basic salary for one day 708.00 556.00 

 

2. Service charge for the agency 

including the cost of  uniforms and 

other  safety items required to be 

given to the supplied manpower  &  

Employer  contribution for EPS, EPF, 

EPF admin and EDLI &  Employer  

contribution of ESI of  X 1.1851  

131.05 102.91 

3. Total Cost 839.05 658.91 

                இத2ப
 ேம<ப
 பணியாள�கைள F2றா;Eகh/? 
ெதாட�g. பணியம��.� ேபா. ஏ<பE� உ�ேதச ெசலவின� 
பி2வ�மா0:- 
Cost Estimation for the Wireman & Wireman Helper for an year 

S.       
No. 

Name of 
the Post 

Basic 
Salary 
perday 
per 
person  
as per 
SoR or 
as 
approve
d in Rs. 

Total 
salary 
per day 
per 
person 
(Col 
No.3* 
1.1851) 
Rs. 

Total 
salary 
permont
h per 
per son 
Rs. 

Total 
salary 
per 
annum 
per 
person 
Rs.in 
Lakhs 

Nol.of  
person  
tobe 
engaged 

Total 
Budget 
to be 
provid 
per year 
Rs.in 
Lakhs 

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

1 Wireman 708.00 839.05 25171.

50 

3.02 4 12.08 10.19 

2 Wireman 

helper  

556.00 658.91 19767.

30 

2.37 5 11.85 10.00 

எனேவ ேகாவி�ப	
 நகரா	சி/? ேதைவ=பE� ெத�விள/? 

இய/?த� ம<0� பராம�=L பணிகh/? ெமா�த� பணியாள�க� 

9 நப�க�, ெவளி/ெகாண�s 1கைம (Outsource) Fல� நகரா	சி 

நி�வாக இய/?ந�, ெச2ைன அவ�களி2 நி�வாக அiமதி ெப<0 

பணியம��தி ெகா�ளs�, இத2 ெபா�	E ஒ� ஆ;E/? ஏ<பE� 

உ�ேதச மதி=பீ	E ெதாைக B.23.93 இல	ச� வ >த�  F20 

ஆ;Eகh/? ஏ<பE� உ�ேதச மதி=பீ	E ெதாைக B.71.79இல	ச� 

ெசலவின�தி<?� ம2ற அiமதி ேவ;ட=பEகிற.. 
ந.க.எ;.3463/2021/இ1 

 ெபா�� எ;: 19 
    ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� நைடெப<0 வ�� 
தி	ட=பணிக� ?றி�. நாளிதr ம<0� சாதைன மல� 
ெவளியிட=ப	E�ள.. ேம-� தி	ட=பணிக� ெவளியி	டைம ?றி�.  
கீr/க;டவா0 ப	
ய� ெதாைக வர=ெப<0�ள..   

அ) Theekkathir tamil Daily .. B.9,800/- 
ஆ) Dinamalar .. B.11,025/- 
இ) Kal Publications (P) Ltd., 
(Dinamalar) 

.. B.28,980/- 

ஈ) Express Publications .. B.9,975/- 

த>�மான� 
எ;.4423     
அ-வலக 
?றி=L:-          
அiமதி/ 
க=ப	ட.. 
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(Madurai) Private Limited 
உ) Malar  Publications Pvt., 
Ltd., 

.. B.13,650/- 

ஊ) The Daily Thanthi .. B.28,425/- 

எ) Kal Publications (P) LTD  
(Dinakaran)  

.. B.11,550/- 

 
  ேம<க;ட ப�தி�/ைக நி0வன�கh/? 
தனி�தனியாக ப	
ய� ெதாைக வழ�கிட ம2ற�தி2 அiமதி 
ேவ;ட=பEகிற.. 
அ-வலக ?றி=L:-    ம2ற� அiமதி/கலா�. 

ந.க.எ;.3186/2021/இ1 

 

 ெபா�� எ;: 20 
    ேகாவி�ப	
 நகரா	சி/? ெசாgதமான பா�/ 
ேம�நிைல ந>��ேத/க� ெதா	
 7.25இல	ச� ெகா�ளளs ெகா;ட 
ந>��ேத/க� ெதா	
 க	
 Dமா� 50 ஆ;Eக� ேமலாக உ�ளதா� 
இத2 அைன�. Coloumn ப�தான நிைலயி� உ�ள.. ேம-� பா�/ 
ேம�நிைல ந>��ேத/க� ெதா	
 ப�திைன ஆ&s ெச&. உ0தி 
ெச&திட ஏ.வாக Structural Design வழ�?மா0 க
த� 
அi=ப=ப	ட.. இgநிைலயி� அரD ெபாறியிய� க��� 
தி�ெந�ேவலி அவ�களிடமி�g. ெபற=ப	ட க
த�தி� Structural 
Design ெப0வத<? க	டண� B.17,700/-ைய ெச-�த 

ெத�வி/க=ப	E�ள.. ஆைகயா�, B.17,700/-ைய Principal Government 
College of Engineering  அவ�கh/? வழ�?வத<?� 15CFC� ெசலs 
ெச&திடs�  ம2ற�தி2 அiமதி ேவ;ட=பEகிற..  
அ-வலக ?றி=L:-    

1. ம2ற� அiமதி/கலா�. 

2. ஆைணயாள� அவ�களி2 12அiமதி 

ெப<0 ெதாைக ெச-�தியைத ம2ற� 

அiமதி/கலா�.  

ந.க.எ;.3883/2021/இ1 

 

த>�மான� 
எ;.4424     
அ-வலக 
?றி=L:-          
அiமதி/ 
க=ப	ட.. 

 



14 

 

 

 ெபா�� எ;: 21 
            இgநகரா	சி ெபா.Dகாதார= பி�s வாகன� 
எ;க�.TN96B5276, TN96B5180� ஆகிய இ� வ;
கh/? தலா நா2? 
டய�கh� ப�தாகி உ�ளதா� Lதிய டய�க� 4+4=8 எ;ண� 
வா�?வத<? உ�ேதச ெசலவின� ெதாைக B.25,600/-/?� ம2ற 
அiமதி/? ேவ;ட=பEகிற.. 
ந.க.எ;.3096/2021/எu1 

த>�மான� 
எ;.4425     
அ-வலக 
?றி=L:-          
அiமதி/ 
க=ப	ட.. 

 ெபா�� எ;: 22 
    இgநகரா	சி ெபா. Dகாதார=பி�s வாகன� எ;.TN96B5276, 
TN96B5180 ஆகிய இ� வ;
கh/? தலா நா2? டய�கh� 
ப�தாகிவி	டதா� Lதிய டய� வா�?வத<? 29.11.2021� ேததியி� 
விைல=L�ளி ெபற=ப	ட.. இதி� வர=ெப<0�ள விைல=L�ளிக� 
கீrக;டவா0.  

வ. 
எ;. 

நி0வன�தி2 ெபய� ஒ� டய�2 
விைல B. 

1. ெஜயா டய�l 

80, L.ேராE, ேகாவி�ப	
-628 501. 
3200 

2. ர�தினா டய�l 

392F/1, ெத<? தி	ட�?ள�, 
எ	ைடயாLர�ேராE, 
ேகாவி�ப	
 – 628 501. 

3000 

           வர=ெப<ற விைல=L�ளிகளி� ?ைறவான 
விைல=L�ளி ?றி=பி	E�ள ர�தினா டய�l, 392F/1,ெத<? 
தி	ட�?ள�,  எ	ைடயாLர� ேராE, ேகாவி�ப	
—628501. 
விைல=L�ளியிைன ஏ<0 எ	E டய�க� வா�கிடs�, இத<கான 
ெசலவின� B.25600.00/-/? ம2ற அiமதி ேவ;ட=பEகிற.. 
ந.க.எ;.3096/2021/எu1 

த>�மான� 
எ;.4426     
அ-வலக 
?றி=L:-          
அiமதி/ 
க=ப	ட. 

 ெபா�� எ;: 23 
    ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� ெசய�ப	E வ�� அ�மா 
உணவக� இர;E ம<0� ஆE அ0=Lமைன (Slaughter House) 
ஆகியவ<றி<? உணs பா.கா=L .ைறயி2 உ�ம� ெபற அரD 
கண/கி� B.2000+100+100 ெச-�த ேவ;
யி�=பதா� இத<கான 
ெசலவின�ெதாைக B.2200/-/? ம2ற அiமதி ேவ;ட=பEகிற.. 
ந.க.எ;.3855/2021/எu1 

த>�மான� 
எ;.4427     
அ-வலக 
?றி=L:-          
அiமதி/ 
க=ப	ட.. 

 ெபா�� எ;: 24 
       இgநகரா	சி/?	ப	ட ஓ.வா� 1E/?�ெத�, 
ெத<?பஜா�, ேஜாதிநக� 2வ.ெத� ஆகிய ெத�/களி� உ�ள 
வ >Eகளி� வ >	E/ ?
ந>� இைண=Lக� (HSC) வழ�?� பணி/? 
தயா�/க=ப	ட உ�ேதச மதி=பீ	Eu ெசலவின� B.1.90/-இல	ச�தி<? 
ம2ற�தி2 அiமதி ேவ;ட=பEகிற.. 
அ-வலக ?றி=L:-   ம2ற� அiமதி/கலா�. 
ந.க.எ;.3580/2021/இ1 

த>�மான� 
எ;.4428     
அ-வலக 
?றி=L:-          
அiமதி/ 
க=ப	ட. 
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 ெபா�� எ;: 25 
            இgநகரா	சி/?	ப	ட L./கிராம�தி� உ�ள �; உர 
ெசயலா/க ைமய�தி� உ�ள Shredder Mechine--� உ�ள ப�.க� 
ஏ<ப	E�ளைத ச�ீெச&திடs� இத<கான உ�ேதச மதி=பீ	Eu 
ெசலவின� B.1.50/-இல	ச�தி<? ம2ற�தி2 அiமதி 
ேவ;ட=பEகிற.. 
அ-வலக ?றி=L:-   ம2ற� அiமதி/கலா�. 
ந.க.எ;.4021/2021/இ1 

த>�மான� 
எ;.4429     
அ-வலக 
?றி=L:-          
அiமதி/ 
க=ப	ட. 

 ெபா�� எ;: 26 
            இgநகரா	சி அைன�. பி�sகளி-� (ெபாறியிய� பி�s, 
ெபா.=பி�s, ெபா.Dகாதார= பி�s ம<0� �&ைம= பணியாள�க� 
உ	பட) பணிL�o� த?திெப<ற பணியாள�கh/? 2021-2022� 
ஆ;
<?�ய ச�ீைடக�, ச�ீைடகh/கான ைதய<�லி வழ�கs�, 
ேம-� நகர Dகாதார ெசவிலிய�கh/? அரD ஆைண எ;.457 நா�: 
31.03.20012ப
 ச�ீைட=ப
 B.1000 x 2 ெச	 x 4 = B.8000 ெரா/கமாக 
வழ�கs� அத<கான உ�ேதச ெசலs� ெதாைக B.4.00/-
இல	ச�தி<?�  ம2ற�தி2 அiமதி ேவ;ட=பEகிற.. 
ந.க.எ;.3565/2021/எu1 

த>�மான� 
எ;.4430     
அ-வலக 
?றி=L:-          
அiமதி/ 
க=ப	ட. 

 ெபா�� எ;: 27 
  ேகாவி�ப	
 நகரா	சி ப?திகளி� தினச� ேசகரமா?� 
28.6 ெம.ட2 ?=ைபகளி� Dமா� 7 ெம.ட2 ம/?� ?=ைபக� 
�;உர� ைமய�களி� உரமா/க=பEகிற.-  ம<0� வி<பைன 
ெச&ய/�
ய பிளாl
/ கழிsக� (1.6mt)  ம<0� இதர கழிsக� 
(2.1mt) .=Lரs பணியாள�களா� ேசகர� ெச&ய=ப	E வி<பைன 
ெச&த. ேபாக இதர/ கழிsக� சித�பராLர� ?=ைப த	E� 
இட�தி� தினச� ெகா	ட=பEகிற.. இgத இட�தி� FSTP ம<0� 
மியாவா/கி காEக� பராம�=L ெச&ய=ப	E வ�வதா� ?=ைப 
த	E� இட� ?ைறg.�ள..  ேம-� இ%வா;E வழ/க�ைதவிட 
ப�வமைழ அதிகமாக ெப&த காரண�தினா�, உர/கிட�கி� மைழந>� 
?=ைப உட2 ேச�g. விEவதா� மீ;E� Lதிய ?=ைபகைள 
ெகா	Eவத<? இயலாத நிைல ஏ<ப	E�ள..  இதைன ச� ெச&ய 
ேவளா;ைம ெபாறியிய� .ைற Fல� ெபா/ைல2 JCB ம<0� 
ெசயி2 ேடாச� இயgதிர� வாடைக/? ெப<0 Dமா� 50 மணி ேநர� 
?=ைப கிட�கி� உ�ள கழிsகைள ஒ./கி மீ;E� ெகா	Eவத<? 
ஏ.வாக பணியிைன ெச&திடs� ம<0� இத<? ஆ?� உ�ேதச 
ெசலவின� ெதாைக B.75000/-/? ம2ற அiமதி ேவ;ட=பEகிற.. 
ந.க.எ;.3636/2020/எu1 

த>�மான� 
எ;.4431     
அ-வலக 
?றி=L:-          
அiமதி/ 
க=ப	ட. 

 ெபா�� எ;: 28 
  ேகாவி�ப	
 நகரா	சி/?	ப	ட ப?திகh/? ?
ந>� 
ஆதாரமாக விள�?� தாமிரபரணி ஆ<றி� ெவ�ள� ெச�வதா� 
?
ந>� வழ�?வத<கான ேமா	டா�க� இய/க 1
யவி�ைல. 
இgநகரா	சி ெபாறியிய� பி�வி-�ள 2 ?
ந>� லா�யி� ஒ� லா� 
Fல� ?
ந>� வழ�க=ப	E வ�கிற.. ஆைகயா�, ?
ந>� வழ�க 

த>�மான� 
எ;.4432     
அ-வலக 
?றி=L:-          
அiமதி/ 
க=ப	ட.. 
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1
யாத ப?தி ம/கh/? ஒ=பgததார� Fல� ?
ந>� லா� 
இய/க=ப	E ?
ந>� வழ�?� பணி/? உ�ேதச மதி=பீ	Eu 
ெசலவின� B.4.00/-இல	ச�தி<? ம2ற�தி2 அiமதி 
ேவ;ட=பEகிற..  
அ-வலக ?றி=L:-    

1. இ=பணிைய ?
ந>� பணியி2 அவசர, அவசிய� க�தி  
ேம<ெகா�ள ம2ற� அiமதி/கலா�. 

2. ஆைணயாள� அவ�களி2 12அiமதி ெப<0 
ஒ=பgத=L�ளி ேகா�யைத ம2ற� அiமதி/கலா�. 

ந.க.எ;. 4126/2021/இ1 
 ெபா�� எ;: 29 

    இgநகரா	சியி� ?
ந>� ேம�பா	E தி	ட�தி2 கீr 
வ >	E/ ?
ந>� இைண=Lக� TWAD Board Fல� வழ�க=ப	E 
வ�கிற.. ேம-� TWAD Board Fல� NOC ெபற=ப	ட இட�களி� 
வ >	E இைண=Lக� வழ�க=படாம� உ�ள..   ேம-� விEப	ட 
வ >	E/ ?
ந>� இைண=Lக� வழ�?�ப
 TWAD Board/? க
த� 
அi=ப=ப	ட..  இத<? ச�யான தகவ�  TWAD Board� இ�g. 
வரவி�ைல எ2பதா-� தி	ட=பணியான சாைல= பணிகைள 
விைரg. 1
/க  நகரா	சி நி�வாக இய/?ந�, ெச2ைன  ம<0� 
நகரா	சி நி�வாக ம;டல இய/?ந�, தி�ெந�ேவலி    அவ�களி2 
ஆ&s/ �	ட�தி� ெத�வி/க=ப	E�ள.. ேம<ப
 வ >	E 
இைண=Lக� வழ�க=படாம� உ�ள வா�Eகளான 4,9,10,15,16� உ�ள 
விEப	ட வ >	E/ ?
ந>� இைண=Lக� வழ�?� பணி/? உ�ேதச 
மதி=பீ	Eu ெசலவின� B.2.00/-இல	ச�தி<? ம2ற�தி2 அiமதி 
ேவ;ட=பEகிற..   
அ-வலக ?றி=L:-    

1. நகரா	சி நி�வாக ம;டல இய/?ந�, தி�ெந�ேவலி 
அவ�களி2 க
த எ;.48/2021/அ1 நா�.16.11.20212ப
 
சாைல பணிகைள விைரg. 1
�திட ஏ.வாக 
ம2ற� அiமதி/கலா�. 

2. இuெசலவின�ைத ?
ந>� நிதியிலி�g. 
ேம<ெகா�ளs�, எதி�கால�தி� TWAD/? ெச-�த 
ேவ;
ய ெதாைகயி� கழிs ெச&. ெகா�ளs� 
ம2ற� அiமதி/கலா�.  

ந.க.எ;.4125/2021/இ1    
 

த>�மான� 
எ;.4433     
அ-வலக 
?றி=L:-          
அiமதி/ 
க=ப	ட.. 

 ெபா�� எ;: 30 
        ேகாவி�ப	
 நகரா	சி ெபாறியிய� பி�வி-�ள ?
ந>� 
விநிேயாக லா� வாகன எ;.TN69Y8077</? த?திuசா20 (FC) 
1
வைடவதா� Lதிய த?திuசா20 ெப0� ெபா�	E வாகன�தி2 
ப�.க� ச�ெச&o� பணி/? உ�ேதச ெசலவின� B.69,000/-/? 
ம2ற�தி2 அiமதி ேவ;ட=பEகிற..   
அ-வலக ?றி=L:-   ம2ற� அiமதி/கலா�. 

ந.க.எ;.3827/2021/இ1 

த>�மான� 
எ;.4434     
அ-வலக 
?றி=L:-          
அiமதி/ 
க=ப	ட.. 
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 ெபா�� எ;: 31 
    இgநகரா	சியி� ?
ந>� ேம�பா	E தி	ட�தி2 கீr 
வ >	E/ ?
ந>� இைண=Lக� TWAD Board Fல� வழ�க=ப	E 
வ�கிற.. ேம-� TWAD Board Fல� NOC ெபற=ப	ட இட�களி� 
வ >	E இைண=Lக� வழ�க=படாம� உ�ள.. ேம-� விEப	ட 
வ >	E இைண=Lக� வழ�?�ப
 TWAD Board/? க
த� 
அi=ப=ப	ட.. இத<? ச�யான தகவ�  TWAD Board� இ�g. 
வரவி�ைல எ2பதா-� தி	ட=பணியான சாைல= பணிகைள 
விைரg. 1
/க நகரா	சி நி�வாக இய/?ந�, ெச2ைன  ம<0� 
நகரா	சி நி�வாக ம;டல இய/?ந�, தி�ெந�ேவலி    அவ�களி2 
ஆ&s/ �	ட�தி� ெத�வி/க=ப	E�ள..  ேம<ப
 வ >	E 
இைண=Lக� வழ�க=படாம� உ�ள வா�Eகளான 5,7,13� (SRP) 
உ�ள விEப	ட வ >	E/ ?
ந>� இைண=Lக� வழ�?� பணி/? 
உ�ேதச மதி=பீ	Eu ெசலவின� B.60,000/-/? ம2ற�தி2 அiமதி 
ேவ;ட=பEகிற..   
அ-வலக ?றி=L:-    
1. நகரா	சி நி�வாக ம;டல இய/?ந�, தி�ெந�ேவலி அவ�களி2 
க
த� ந.க.எ;.48/2021/அ1 நா�.16.11.20212ப
 இ=பணி/? ம2ற� 
அiமதி வழ�கலா�. 
2. இuெசலவின�ைத ?
ந>� நிதியிலி�g. ேம<ெகா�ளs�, 
எதி�கால�தி� TWAD/? ெச-�த ேவ;
ய ெதாைகயி� கழிs 
ெச&. ெகா�ளs� ம2ற� அiமதி/கலா�.  
ந.க.எ;.4125/2021/இ1 
 

த>�மான� 
எ;.4435     
அ-வலக 
?றி=L:-          
அiமதி/ 
க=ப	ட.. 
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 ெபா�� எ;: 32 

                 ������ ��	
 ����
������ ���	 	���
 ���� 

2016 (Tamil Nadu Information Technology, Electronic Service Delivery Rules 

2016)�� 5, !�" �� (1) � %&' ����
��( ��)��*+� ,�� 

-./0���1 ���	��, 2�3	�"+
 ��4�5!�1�( ���� 

���	 �6�7�� (Electronic Service Delivery System) 2�8/0�  ,� 

https://tnurbanepay.tn.gov.in/ 9�: ;�"7�1'  	�+&�� 	���/��<:! 

9�: ��	
  8�:5�� ��=�	>-' ?/@�A>-'. 

  
	4�� 	4�� 	4�� 	4�� 

9C9C9C9C 

���� D�:+���� D�:+���� D�:+���� D�:+
 	���>E(7 ���! 
 	���>E(7 ���! 
 	���>E(7 ���! 
 	���>E(7 ���! 

���	�F� ��7=���	�F� ��7=���	�F� ��7=���	�F� ��7= 

���	�7 ���	�7 ���	�7 ���	�7 

	��-	�G��� 	��-	�G��� 	��-	�G��� 	��-	�G��� 

67�>�/��3 67�>�/��3 67�>�/��3 67�>�/��3 

2���42���42���42���4 
1 2 3 

1 -(I= ��3"' 
Water Charge 

i @�7 -(I= ;�"/@ 

New Water Connection 
��)��* 

J�"7�1= 

 

 

 

 

 

 

 

  ii @�7 

-(I=;�"/@>��� 

��3"' 

Payment for New Water 

Supply Connection  
2 ��3+��8 

���_>��� 

�C"/�' Apply 

for NOC/ Clearance 

i ��)/�3 

�3/0(/@>��� 

�C"/�' 

Application for movie 

shooting 
  ii -(I=;�"/@>��� 

��3+��8 ���_ 

(����G���&) 

NOC for Water 

Connection (Industrial) 

��)��* 

J�"7�1= 

 

  iii ��)/�3 �3/0(/@ 

��3"' 

Movie Shooting Payment  
  iv ��)/�3 

�3/0(/@>- 

��3+��8 ���_ 

NOC for Movie Shooting 
     v ����G���& 

�7��������1��>�

�3;�"/@>����

�3+��8���_ 

NOC for UGD Connection 

for Industrial 
     3 m����) ���.�� 

Sanitary Certificate 

   i m����) ���.�� 

Sanitation Certificate  
4 ��(3 2n8� 

Building Plan 

Approval 

   i ��(3 2n8� 

�p>��� 

D���G:' 

Building Plan Work 

Progress 
  ii ��(3 2n8� ;_� 

��3 �pD���G: 

2.>�� 

Building Plan Work 

Progress last story 

த>�மான� 
எ;.4436     
அ-வலக 
?றி=L:-          
அiமதி/ 
க=ப	ட.. 
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   iii 	4 8�/r�(G��� 6�:s 

2.>�� 

Complete report for Tax Assessment 

 

  iv 8��/04s2�,��) ��3"' 

Layout Approval Payment 
 

    v 8��/04s2�,��)'���w�
 

Layout Approval Request  
 

  vi �	�& ���3�-	�G��� 

2.�/@ 

Notice for Commencement Work 

 

  vii ��(3' ;(>� 2n8� 

Permission for Demolition for Building 
 

  viii ��(3 2n8�>��� ��(3 

z48��3"' 

Planning Permission with Building License 

Payment 

 

  ix ��(3 2n8�>��� ��(3 z48' 

(12 {�3w>-,�)  

Planning Permission with Building License 

(Below12 mts) 

 

    x ��(3 2n8�>��� ��(3 z48' 

(1200 �!)2(>-,�)  

Planning Permission with Building License 

(Below 1200 Sq.ft) 

 

  xi ����
 	
A�= / �3	&/�=�F� 

��s 

Registration of Professionals/Developers 

 

  xii ����
 	
A�=/ �3	&/�=�� 

���.�� ��s 

Registration of Professional/ Developers 

Certificate 

 

  xiii ��(3 	�)�3' @!/05�
 

���4>�� 

Renewal Building Plan Request 

 

  xiv ��(3 	�)�3' @!/05�
  

��3"' 

Renewal Building Plan Payment 

 

  xv ����
 	
A�=��/ �3	&/�4� 

@!/05�
 ��s 

Renewal Registration of Professional / 

Developer 

 

  xvi ;7|�) z485�G��� ���4>�� 

Request for machinery License 
 

5 	=5�� 

z48' 

Trade 
License 

i ����
 z48'��s - ��3
 

Trade Registration – Search 
 

  ii ����
 z48'@!/05�
 – ��3
  

Trade Renewal - Search 
 

6 ���5! 	4 

Property Tax 

i 	4��/@D��	)' 

View Assessment History 
 

  ii 	4��/@ �	)' ��" 

View Assessment 
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7 ����
	4 

Professional Tax 

i @�7 ����
	4 ��/@>��� 

���4>�� 

New Assessment request  

 

  ii ����
	4��/@>��� 

���4>��{1 �8=/0/@ 

Return Submission 

 

8 0:/@ 8G_' 

;:/@ 

Birth & Death 

i 9�! ���.�� 

My Certificate 
 

9 ���& !C(/@  

Road Cutting 

i ���& !C(/@ 2n8� 

Road Cutting Permission 
 

  ii ���& !C(/@ ��3"' 

Road Cutting Payment 
 

2A	&� -./@ 2A	&� -./@ 2A	&� -./@ 2A	&� -./@ :::: -   8�:' ?/@�
 2F>�&�'. 

(�.�.9C    : : : : 4090/C1/2021) 

 
 


