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 ெபா�� எ8: 1  
   நம�  நாேம தி	ட"தி# $ல% ேகாவ��ப	
 
நகரா	சி� 	ப	ட அறிஞ� அ(ணா ேப*+, நிைலய% ம/0% 
12த� ேப*+, நிைலய"தி� சிசி
வ� ேகமரா�க� ெபா*",% 
பண��  மதி4ப5	
� $#றி� ஒ* ப தி நிதிய�ைன 
ப�.மா78",4பா(
ய# 2152, பாரதிநக�, ெத/ ெத*, கய"தா� 
அவ�கள�# ப;கள�4< $ல% பண�க� ேம/ெகா�ள=% அத/கான 
உ"ேதச மதி4ப5	2? ெசலவ�ன% @.10.50/-இல	ச"தி/  ம#ற"தி# 
அDமதி ேவ(ட4ப2கிற,.  
அ*வலக 9றி;�:- 
               அரசாைண எ8.71, நகரா	சி நி�வாக% ம/0% 
 
நF� வழ;க� ,ைற நா�:13.09.2021#ப
 ம#ற% 
அDமதி�கலா%. 
ந.க.எ(.3186/2021/இ1 

 

4374. 
mDkÂ¡  
f¥g£lJ. 

 

 ெபா�� எ8: 2 
   அரசாைண எ(.70, நகரா	சி நி�வாக% ம/0% 
 
நF� வழ;க� ,ைற, நா�.13.09.2021#ப
 கைலஞ� நக�4<ற 
ேம%பா	2" தி	ட"தி� ேகாவ��ப	
 நகரா	சி ப திய�� உ�ள 
மிக=% மாL அைட+த, பMதான நிைலய�� உ�ள ெசவ� ள% 
க(மாைய N�வா*த� ம/0% கைரய�ைன பலப2",த� Dewat 
System 8ைறய�� கழி=நF� L"திக74< நிைலய% (DAWATS) 8ைறேய 
ெசய�ப2",% பண��  தயா� ெச]ய4ப	ட மதி4ப52 @.110.00/-
இல	ச"தி/  மதி4ப52 தயா� ெச], நி�வாக அDமதி ேவ(
 
க*",* அD4<வத/  ம#ற"தி# அDமதி ேவ(ட4ப2கிற,. 
 

4375. 
mDkÂ¡  
f¥g£lJ. 
 



அ*வலக 9றி;�:- 
   நக7� Lகாதார நல# க*தி ம#ற% 
அDமதி�கலா%.                
ந.க.எ(.3566/2021/இ1 
 

 ெபா�� எ8: 3 
   நக�4<ற ேவைலவா]4< தி	ட"தி# கீ_ 
ேகாவ��ப	
 நகரா	சி ப திகள�� உ�ள திற+தெவள� வ
கா�கைள 
N�வா*த�, உர% தயா7� % MCL ைமய% பராம74< பண� ம/0% 
சாைல இ*<ற8%, c;கா�கள�� மர;க� ந2த� ம/0% 
பராம7� % பண��  மதி4ப5	2? ெசலவ�ன% @.15.00/-இல	ச"தி/  
ம#ற"தி# அDமதி ேவ(ட4ப2கிற,. 
அ*வலக 9றி;�:- 
   அரசாைண எ(.69, நகரா	சி நி�வாக% ம/0% 
 
நF� வழ;க� ,ைற நா�: 13.09.2021# ப
 ம#ற% 
அDமதி�கலா%.                
ந.க.எ(.3567/2021/இ1 
 

4376. 
mDkÂ¡  
f¥g£lJ. 
 

ெபா�� எ8: 4  
   ெச#ைன நகரா	சி நி�வாக இய� ந� அவ�க� 02.10.2021% 
ேததிய ந.க.எ(.21287/2021/EA2� ெவள��ெகாண�= 8கைம $ல% திட�கழி= 
ேமலா(ைம பண�கe�  பண�யாள�க� பண�யம�",த� ெதாட�பாக 
அள=ேகா�க� நி�ணய% ெச], உ"தரவ�ட4ப	2�ள,. இ+த அள=ேகாலி#ப
 
இ+நகரா	சி�  கீ_�க(டவா0 பண�யாள�க� ேதைவ4ப2கிறா�க�.  

FORMAT – II 
 

Sl.          

No. 

Items Requirement 

as per 

norms 

Present 

Strength 

Balance               

needed 

1 BOV 60 52 10 

2 LCV 16 9 7 

3 HCV 4 2 2 

4 Tractor 2 0 2 

5 Tanker Lorry 1 0 1 

6 Bobcat 1 0 1 

7 Soil Excavator  2 0 2 

8 Cleanliness Worker 295 155 140 



9 Supervisor 18 11 7 

10 Driver 26 5 21 

   
   ேம/க(ட பண�யாள�கe�  ஒ* நாe�காக ஊதிய வ�பர% ப�#வ*மா0:- 

Sl.          
No. 

Details Cleanliness 
workers          
payment 

Supervisor Driver 

1 Basic salary  for one day 391 448 708 
2 Service charge of 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 

 Total Cost 557.22 638.44 1008.97 
 
  இத#ப
 ேம/ப
 பண�யாள�கைள $#றா(2கe�  ெதாட�+, 
பண�யம�",%ேபா, ஏ/ப2% உ"ேதச ெசலவ�ன% ப�#வ*மா0: 

FORMAT-IV 

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. 

Total 
salary per 
month per 
person 
Rs. 

Total 
salary per 
annum 
per 

person 
Rs.in 
lakhs 

No. of 
person  
to be 

engaged 

Total 
Budget to 

be 
provided 
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 Cleanliness 
Worker 

391 557.22 17274 2.07 140 289.8 203.35 

2 Supervisor 448 638.44 19792 2.37 7 16.59 11.64 
3 Driver 708 1008.97 31278 3.75 21 78.75 55.25 
 Total 385.14 270.24 



      இத#ப
 இ+நகரா	சி�  ஓ� ஆ(2 ெசலவ�ன% @.385.14 இல	ச% 

எ#ற நிைலய�� $#0 ஆ(2கe�கான 1	2"ெதாைக ெசலவ�ன% @.1274.80 

இல	ச% @பா] ெசலவ�ன"தி/  ம#ற அDமதி ேவ(ட4ப2கிற,. 

ந.க.எ(.3420/2021/எ?1 

4377437743774377. mDkÂ¡  f¥g£lJ.. mDkÂ¡  f¥g£lJ.. mDkÂ¡  f¥g£lJ.. mDkÂ¡  f¥g£lJ.    

 

ெபா*� எ(: 5 
                  நகரா	சி நி�வாக இய� ந�, ெச#ைன அவ�கள�# 02.10.2021% 

ேததிய ந.க.எ(.21287/2021/EA2� ெவள��ெகாண�= 8கைம $ல%  
நF�  
பண�கe�  பண�யாள�க� பண�யம�",த� ெதாட�பாக அள=ேகா�க� 
நி�ணய% ெச], உ"தரவ�ட4ப	2�ள,. இ+த அள=ேகாலி#ப
 
இ+நகரா	சி�   
நF� பண��  கீ_�க(டவா0 பண�யாள�க� 
ேதைவ4ப2கிறா�க�. 

Sl. 
No. 

Items 
Requirement 

as per 
norms 

Present  
Strength 

Balance 
needed 

1 ELECTRICIAN  3 0 3 

2 
Maintenance 

Assistant  
36 2 34 

3 Cleaner 2 2 2 

 
ேம/க(ட பண�யாள�கe�  ஒ*நாe�காக ஊதிய வ�பர% ப�#வ*மா0: 

Sl. 

No 
Details  Electrician 

Maintanance 

Assistance 

1 Basic salary for one day 708.00 520.65 

2 

Service charge for the agency including the 
cost of uniforms and other safety items 
required to be given to the supplied manpower 
(7%) 

49.56 36.45 

3 
GST on Basic salary of the man power and on 
the service charge of agency (18 % of 1 and 
18 % of service charge) 

136.36 100.27 

4 
Employer contribution for EPS 8.33%, EPF 
3.67%, EPF admin 0.5%  

and EDLI 0.5%=13% 
92.04 67.68 

5 Employer contribution of ESI 3.25%  23.01 16.92 

6 Total cost 1008.97 741.97 

7 
Deduction and remittance of the EPS, 
EPF,ESI, EPF admin, ELDI , (Sl.No. 4 + 5) 

115.05 84.60 



8 Deduction and remittance of GST (Sl.No.3) 136.36 100.27 

9 Deduction of Payment of employee                 
(ESI – 0.75%, EPF – 12, Total – 12.75%) 

90.27 66.38 

10 
Deduct 2 % for TDS from the total cost as 
indicated in sl.6 

20.17 14.83 

11 
Service charge to the Manpower supply 
agency 

50.44 37.09 

 
                   இத#ப
 ேம/ப
 பண�யாள�கைள $#றா(2கe�  
ெதாட�+, பண�யம�",% ேபா, ஏ/ப2% உ"ேதச ெசலவ�ன% ப�#வ*மா0: 

Cost Estimation for the workers for an year 

 
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. 

Total 
salary per 
month per 
person Rs. 

Total 
salary 
per 

annum 
per 

person 
Rs.in 
lakhs 

No.of 
person 
to be 

engaged 

Total 
Budget 
to be 
provided 
per year  
Rsin 
Lakhs 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Eectrician 708.00 1008.97 30269.10 3.63 3 10.89 7.71 

2 Maintenance 520.65 741.97 22259.10 2.67 34 90.78 64.27 

3 Cleaner 443.00 631.00 18930.00 2.27 2 4.54  3.19 

 Total. 106.21   75.17 

                      எனேவ ேகாவ��ப	
 நகரா	சி�  ேதைவ4ப2%  
நF� 
பண��  ெமா"த% பண�யாள�க� 39  நப�க�,  ெவள��ெகாண�= 8கைம 
(Outsource) $ல% நகரா	சி நி�வாக இய� ந� அவ�கள�# 8த#ைம அDமதி 
ெப/0 பண�யம�"தி ெகா�ள=%,  இத# ெபா*	2 ஒ* ஆ(2�  ஏ/ப2% 
உ"ேதச மதி4ப5	2 ெதாைக @.106.21 இல	ச% வ Fத% $#0 ஆ(2கe�  

ஏ/ப2% உ"ேதச மதி4ப5	2 ெதாைக @.318.63 இல	ச% ெசலவ�ன"தி/ % 
ம#ற அDமதி ேவ(ட4ப2கிற,. 
 
4378437843784378. mDkÂ¡f¥g£lJ.. mDkÂ¡f¥g£lJ.. mDkÂ¡f¥g£lJ.. mDkÂ¡f¥g£lJ.    

 
ெபா*� எ(: 6 
                           நகரா	சி நி�வாக இய� ந�, ெச#ைன அவ�கள�# 02.10.2021% ேததிய 

ந.க.எ(.21287/2021/EA2� ெவள��ெகாண�= 8கைம $ல% ெத*வ�ள�  
இய� த� ம/0% பராம7"த� பண�கe�  பண�யாள�க� பண�யம�",த� 



ெதாட�பாக அள=ேகா�க� நி�ணய% ெச], உ"தரவ�ட4ப	2�ள,. இ+த 
அள=ேகாலி#ப
 இ+நகரா	சி�  கீ_�க(டவா0 பண�யாள�க� 
ேதைவ4ப2கிறா�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 பண�யாள�கe�  ஒ*நாe�காக ஊதிய வ�பர% ப�#வ*மா0: 

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 of the agency 
including the cost of uniforms and 
other safety items required to be 
given to the supplied manpower 
(7%) 

49.56 38.92 

3 

GST on Basic salary of the man 
power and on the service charge of 
agency (18% of a and 18% of 
service charge) 

136.36 107.08 

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 1008.97 792.35 

7 Deduction and remittance of the 
EPS, EPF, ESI, EPF admin, ELDI, 
(Sl.No.4 +5) 

115.05 90.35 

8 Deduction and remittance of GST 
(Sl.No.3) 

136.36 107.08 

9 Deduction of Payment of employee 
(ESI – 0.75%, EPF-12, Total -
12.75%) 

90.27 70.89 

    10 Deduct 2% for TDS form the total 
cost as indicate in Sl.6 

20.18 15.85 

 11 Service Charge to the Manpower 
supply agency 

49.56 38.92 

                  இத#ப
 ேம/ப
 பண�யாள�கைள $#றா(2கe�  
ெதாட�+, பண�யம�",% ேபா, ஏ/ப2% உ"ேதச ெசலவ�ன% 
ப�#வ*மா0: 
 
   



Cost Estimation for the Wireman & Wireman Helper for an year 
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. 

Total 
salary 
per 

month 
per 

person 
Rs. 

Total 
salary 
per 

annum 
per 

person 
Rs.in 
lakhs 

No.of 
person 
to be 

engaged 

Total 
Budget 
to be 
provided 
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 Wireman 708.00 1008.97 30269.10 3.633 4 14.52 10.19 
2 Wireman 

helper 
556.00 792.35 23770.50 2.853 5 14.26 10.00 

 Total 28.78 2019 
                     எனேவ ேகாவ��ப	
 நகரா	சி�  ேதைவ4ப2% 
ெத*வ�ள�  இய� த� ம/0% பராம74< பண�கe�  ெமா"த% 

பண�யாள�க� 9 நப�க�, ெவள��ெகாண�= 8கைம (Outsource) $ல% 
நகரா	சி நி�வாக இய� ந� அவ�கள�# 8த#ைம அDமதி ெப/0 
பண�யம�"தி ெகா�ள=%, இத# ெபா*	2 ஒ* ஆ(2�  ஏ/ப2% உ"ேதச 
மதி4ப5	2 ெதாைக @.28.78 இல	ச% வ Fத% $#0 ஆ(2கe�  ஏ/ப2% 

உ"ேதச ெதாைக @.86.34இல	ச% ெசலவ�ன"தி/ % ம#ற அDமதி 
ேவ(ட4ப2கிற, 
4379.4379.4379.4379.    mDkÂ¡  f¥g£lJ.mDkÂ¡  f¥g£lJ.mDkÂ¡  f¥g£lJ.mDkÂ¡  f¥g£lJ.    

ெபா*� எ(: 7 
                                நகரா	சி நி�வாக இய� ந�, ெச#ைன அவ�கள�# 02.10.2021% 

ேததிய ந.க.எ(.21287/2021/EA2� ெவள��ெகாண�= 8கைம $ல% கச2 கழி= 
ைமய"ைத இய� த� ம/0% பராம7"த� பண�கe�  பண�யாள�க� 
பண�யம�",த� ெதாட�பாக அள=ேகா�க� நி�ணய% ெச], 
உ"தரவ�ட4ப	2�ள,. இ+த அள=ேகாலி#ப
 இ+நகரா	சி�  கீ_�க(டவா0 
பண�யாள�க� ேதைவ4ப2கிறா�க�. 
 

Sl. 
No. 

Items 
Requirement as 
per norms 

Present  
Strength 

Balance 
needed 

1 Electrician Grade II 2 0 2 

2 Maintanance Assistant 4 0 4 

          ேம/க(ட பண�யாள�கe�  ஒ* நாe�காக ஊதிய வ�பர% 
ப�#வ*மா0: 

 



FSTP 

Salary and Payment for a Electrician Grade II & Maintenance Assistant  for one day 
Sl. 
No 

Details 
Electrician 
Grade II 

Maintenance 
Assistant 

1 Basic salary for one day 708.00 556.00 

2 Service charge of the agency including the 
cost of uniforms and other safety items 
required to be given to the supplied 
manpower (7%) 

49.56 38.92 

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

136.36 107.08 

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  792.35 

7 Deduction and remittance of the EPS, 
EPF, ESI, EPF admin, ELDI, (Sl.No.4 +5) 

115.05 90.35 

8 Deduction and remittance of GST 
(Sl.No.3) 

 
136.36 107.08 

9 Deduction of Payment of employee (ESI – 
0.75%, EPF-12, Total -12.75%) 

90.27 70.89 

10 Deduct 2% for TDS form the total cost as 
indicate in Sl.6 

20.18 15.85 

11 Service Charge to the Manpower supply 
agency 

49.56 38.92 

             இத#ப
 ேம/ப
 பண�யாள�கைள $#றா(2கe�  
ெதாட�+, பண�யம�",% ேபா, ஏ/ப2% உ"ேதச ெசலவ�ன% ப�#வ*மா0: 

Cost Estimation for the Electrician Grade II & Maintenance Assistant for an year 

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. 

Total 
salary 
per 

month 
per 

person 
Rs. 

Total 
salary 
per 

annum 
per 

person 
Rs.in 
lakhs 

No.of 
person 
to be 

engaged 

Total 
Budget 
to be 
provided 
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 Electrician 
Grade-II 

708.00 1008.97 30269.10 3.633 2 7.26 5.14 

2 Maintenance  
Assistant 

556.00 792.35 23770.50 2.853 4 1068 7.56 

 Total 10.68 12.70 
 



                       எனேவ ேகாவ��ப	
 நகரா	சி�  ேதைவ4ப2%  
நF� 
பண��  ெமா"த% பண�யாள�க� 6 நப�க�, ெவள��ெகாண�= 8கைம 

(Outsource) $ல% நகரா	சி நி�வாக இய� ந� அவ�கள�# 8த#ைம அDமதி 
ெப/0 பண�யம�"தி ெகா�ள=%, இத# ெபா*	2 ஒ* ஆ(2�  ஏ/ப2% 
உ"ேதச மதி4ப5	2 ெதாைக @.12.70இல	ச% வ Fத% $#0 ஆ(2கe�  

ஏ/ப2% உ"ேதச மதி4ப5	2 ெதாைக @.38.10 இல	ச% ெசலவ�ன"தி/ % ம#ற 
அDமதி ேவ(ட4ப2கிற,. 
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     ஆைணயாள�, 
ேகாவ��ப	
 நகரா	சி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
ேகாவ��ப�	 நகரா�சி 

சாதாரண ��ட� 
 

           நிக�� வ�கா� வ�ட�  ஐ;பசி தி�க� 11, நா�: 28.10.2021� 

ேததி வ�யாழ�கிழைம மாைல 4.00 மண�யளவ�� நகரா�சி 

அ*வலக+தி� ைவ+, சாதாரண ��ட� நைடெப.�. 

/0ன2ைல:- தி�.ப. கி�4ண56+தி, M.A. M.Phil., 

 
 

ேகாவ��ப	
 நகரா	சி          தன� அ�வல�, 
 நா�: 26.10.2021       ேகாவ��ப	
 நகரா	சி 
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28.10.2021 ெபா�� எ8: 1  
          ேகாவ��ப	
 நகரா	சி� 	ப	ட நF�நிைலகைள 

N�வா7 <னரைம� % பண��  @.100.00/-இல	ச% நிதி ஒ,�கீ2 

உ7ய மதி4ப52 தயா� ெச], நகரா	சி நி�வாக இய� ந�, ெச#ைன 

அவ�கள�# க
த"தி� சம�4ப��க ெத7வ��க4ப	2�ள,. ேம�%, 

இ+நகரா	சி�  அ*கி� உ�ள ெசவ� ள% க(மாய�ைன 

<னரைம� % பண��  @.100.00/-இல	ச"தி/  வ�7வான தி	ட 

மதி4ப52 DPR தயா� ெச], நகரா	சி நி�வாக இய� ந�, ெச#ைன 

அவ�கe�  க*",* அD4ப� நி�வாக ஒ4<த� ேக	
ட 

ம#ற"தி# அDமதி ேவ(ட4ப2கிற,.  

அ�வலக  றி4<:-    ம#ற% அDமதி�கலா%. 

(ந.க.எ(.3365/2021/இ1) 
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 ெபா�� எ8: 2  
          நகரா	சி ப திகள�� <திய LED வ�ள� க� 

ெபா*",% பண��  உ7ய மதி4ப52 சம�4ப��க ேகா7 நகரா	சி 

நி�வாக ஆைணய�, ெச#ைன அவ�கள�# மி#ன�ச� வாய�லாக 

ெத7வ��க4ப	2�ள,. ேகாவ��ப	
 நகரா	சி ப திகள�� <திய LED 

வ�ள� க� பண��  @.43.00/-இல	ச"தி/  வ�7வான தி	ட மதி4ப52 

DPR தயா� ெச], நகரா	சி நி�வாக இய� ந�, ெச#ைன 
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அவ�கe�  க*",* அD4ப�ட நி�வாக ஒ4<த� ேக	
ட 

ம#ற"தி# அDமதி ேவ(ட4ப2கிற,.   

அ�வலக  றி4<:-    ம#ற% அDமதி�கலா%. 

(ந.க.எ(.3344/2021/இ1) 

 

 ெபா�� எ8: 3  
   இ+நகரா	சி� 	ப	ட சித%பரா<ர% உர�கிட;கி� 

40KLD ெகா�ளள= ெகா(ட கச2 கழி= L"திக74< நிைலய% 

அைம� % பண� 8
=/ற,. இத/கான கச2 கழி= ேமலா(ைம 

உபவ�திக� மாவ	ட அரசிதழி� ப�ரLர% ெச]வத/  க	டண% 

ெச�"த அரL கிைள அ?சக% ம,ைர ெதாைலேபசி வாய�லாக 

ெத7வ��க4ப	ட,.  ஒ* ப�க"தி/  @.2100/-வ Fத% 50 ப�க"தி/  

@.1,05,000/-ைய அரL� க*�ல"தி/  ெச�"த ம#ற"தி# அDமதி 

ேவ(ட4ப2கிற,. 

அ�வலக  றி4<:-    ம#ற% அDமதி�கலா%. 

(ந.க.எ(. 4006/2018/இ1) 
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 ெபா�� எ8: 4  
            ேகாவ��ப	
 நகரா	சி நக�4<ற ச+ைதைய நவ Fன 
வசதிகeைடயதாக ம0சீரைம�க உ7ய க*",* சம�4ப��க 
நகரா	சி நி�வாக இய� ந�, ெச#ைன அவ�களா� 
ந.க.எ(.14007/2021/J4 நா�.09.07.2021 ெத7வ��க4ப	2�ள,. அத#ப
 
இ+நகரா	சி பராம74ப���ள தினச7 ச+ைதைய நவ Fன வசதிகeட# 
ம0சீரைம4பத/கான வ�7வான தி	ட�க*",* வ�7வான 
வைரபட",ட# தன�யா� க#�ச�ட#சி நி0வன% $ல% DPR 
தயா� ெச], வழ; வத/  அத/கான உ"ேதச மதி4ப5	2? 
ெசலவ�ன% @.75,000/-�  ம#ற"தி# அDமதி ேவ(ட4ப2கிற,.   
அ�வலக  றி4<:-    ம#ற% அDமதி�கலா%. 
(ந.க.எ(.3295/2021/இ1) 
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 ெபா�� எ8: 5  
           ேகாவ��ப	
 நகரா	சிய�� 15வ, ம"திய நிதி� M 

மான�ய தி	ட"தி# கீ_ ெந2�சாைல",ைற�  ெசா+தமான 

<,ேரா2 சாைலய�# இ*<ற8%  
நF� பகி�மான  ழா] பதி� % 

பண��  அDமதி வழ;கிட ெதாட�பாக க
த% அD4ப4ப	ட,. 

ேம�% ேகா	ட4ெபாறியாள� அ�வலக%, ெந2�சாைல",ைற 

க	2மான% (ம) பராம74<, N",� 
 ந.க.எ(.2036/2021/இவ/அ1, 
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நா�.08.10.2021 க
த"தி� சாைலய�# ஓரமாக=% ம/0% 

 0�காக=%  
நF�  ழா] பதி4பத/  சாைல சீரைம4< க	டண"  

ெதாைகயாக @.3,15,000/-ைய ெச�"திய ப�#னேர அDமதி 

வழ;க4ப2% எ#0 ெத7வ��க4ப	2�ள,. ஆைகயா� @3,15,000/-

ைய ேகா	ட4ெபாறியாள� (ெந) க (ம) ப. N",� 
 அவ�கள, 

ெபய*�  வ;கி காேசாைலயாக அ�ல, வைரேவாைலயாக 

ெச�",வத/  ம#ற"தி# அDமதி ேவ(ட4ப2கிற,.   

அ�வலக  றி4<:-     

1. ம#ற% அDமதி�கலா%. 

2. ஆைணயாள� அவ�கள�# 8#அDமதி 

ெப/0  
நF� க	டண"திலி*+, ெதாைக 

ெச�"தியைத ம#ற% அDமதி�கலா%. 

(ந.க.எ(.5787/2020/இ1) 

 
 ெபா�� எ8: 6  

              இ+நகரா	சி ெபா,Lகாதார4ப�7= BOV 
வாகன;கள�� ஆ0 பMதாகி உ�ளதா�, பM,கைள ச7ெச]வத/  
இ+நக�ம#ற தF�மான% எ(.4368� அDமதி அள�"தப
 12.10.2021% 
ேததிய�� ஒ4ப+த4<�ள� ேகார4ப	ட,.  இதி� வர4ெப/0�ள 
ஒ4ப+த4<�ள�க� கீ_�க(டவா0.  

வ. 
எ(. 

நி0வன"தி# ெபய� ெதாைக + GST 18% 

1. �ரா% இ#ஜின�ய7;, 
13-1, அ%ம#நக�, 
L+தரா<ர%, 
ேகாய%<"N�-24. 

Rs.4,42,382 

2. ஆ�.எ�. அேசாசிேயச# 
25, வ�.வ�.ெச	
ெத*, 
ேகாய%<"N�-641 045. 

Rs.4,29,555 

3. � பால * இ#ஜின�ய7;, 
சி	ேகா அ�ச�, 
ேகாய%<"N�-24. 

Rs.4,58,430 

                  வர4ெப/ற ஒ4ப+த4<�ள�கள��  ைறவான 
ஒ4ப+த4<�ள�  றி4ப�	2�ள ஆ�.எ�.அேசாசிேயச#, 25, வ�வ� 
ெச	
ெத*,                    ேகாய%<"N�-641045. 
ஒ4ப+த4<�ள�ய�ைன ஏ/க ம#ற அDமதி�காக ேவ(ட4ப2கிற,. 
ந.க.எ(.2442/2021/எ?1 
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ெபா�� எ8: 7  
           ேகாவ��ப	
 நகரா	சி வா�2 எ(.33, 

பLவ+தைனேரா2 கிழ�  4,5,6,7,8 ஆகிய ெத*�கe�   
நF� 

வ�நிேயாக% ெச]�% ெபா*	2 சா�தி7நக� ேம�நிைல 

நF�"ேத�க" ெதா	
ய�லி*+,  
நF� பகி�மான  ழா] பதி4பத/  

பLவ+ைதைன ெமய�# சாைலய�� ஒ* இட"தி� சாைலய�# 

 0�ேக ெகா(2 ெச#0 308 ம�	ட� ம(தள"தி� ேதா(
 ைப4 

பதி",�ெகா�ள அDமதி வழ; மா0 க
த% அD4ப4ப	ட,. 

ேம�% ேகா	ட4ெபாறியாள� அ�வலக%, ெந2�சாைல",ைற 

க	2மான% (ம) பராம74< N",� 
 அவ�கள�# க
த% 

ந.க.எ(.1889/2021/இவஅ2,                  நா�:20.09.2021 க
த"தி� 

சாைலய��  
நF�  ழா] பதி4பத/  சாைல சீரைம4< க	டண" 

ெதாைக @.82,000/-ைய ெச�"திய ப�#னேர அDமதி வழ;க4ப2% 

எ#0 ெத7வ��க4ப	2�ள,. ஆைகயா� சாைலய��  
நF�  ழா] 

பதி4பத/  சாைல சீரைம4< க	டண% @.82,000/-ைய 

ேகா	ட4ெபாறியாள� (ெந) க(ம)ப N",� 
 அவ�கe�  

ெச�",வத/  ம#ற"தி# அDமதி ேவ(ட4ப2கிற,.  

அ�வலக  றி4<:-     

1. நி�வாக நல# க*தி ம#ற% அDமதி�கலா%. 

2. ஆைணயாள� அவ�கள�# 8#அDமதி 

ெப/0  
நF� க	டண"திலி*+, ெதாைக 

ெச�"தியைத ம#ற% அDமதி�கலா%. 

(ந.க.எ(.1755/2020/இ1) 
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 ெபா�� எ8: 8 
  நகரா	சி நி�வாக ம(டல இய� ந�, தி*ெந�ேவலி 
அவ�கள�# ஆ]=�1	ட க
த ந.க.எ(. நா�.10.08.2021 ம/0% 
03.09.2021, நகரா	சி நி�வாக ம(டல இய� ந�, தி*ெந�ேவலி 
அவ�கள�#  க
த ந.க.எ(.1540/2015/M-2 நா�.04.09.2021#ப
, 
இ+நகரா	சி ெபா, Lகாதார4ப�7= திட�கழி= ேமலா(ைம 
பண�கe�காக N]ைம இ+தியா தி	ட"தி# கீ_ வா;க4ப	ட 52 
மி#கல இய;  வாகன;க� (BOV வாகன;க�) இ+நகரா	சி�  
உ	ப	ட 36 வா�2 ப திகள��% தினச7 வ F2, வ Fடாக? ெச#0 
 4ைபகைள ேசக74பத/  பய#ப2"த4ப	2 வர4ெப/ற,.  
இ+நிைலய�� ேம/ றி4ப�	ட 52 மி#கல இய;  வாகன;கள�� 
(BOV வாகன;க�) த/ேபா, 9 மி#கல இய;   வாகன;க� 
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ம	2ேம இய;கி ெகா(
*�கிற,.   அ+த 9 BOV      
வாகன;கe� % கட+த 20.06.2020 அ#0 <தியதாக  Lithium Battery 60 
V40Ah                                 ெபா0"த4ப	2 த/ேபா, 
ந�ல 8ைறய�� இய;கி�ெகா(
*�கிற,.  ம�த8�ள 43 BOV 
வாகன;கள�� 2 BOV வாகன;க� 8/றி�% ேசதமாகி பய#ப2"த 
இயலாத நிைலய�� உ�ள,.   ம�த8�ள 41 வாகன;கள�� 
ேப	ட7க� பMதாகி உ�ளதா� <திய ேப	ட7 மா/றினா� ம	2ேம 
ேம/ப
 41 BOV வாகன;கைள இய�க 8
�%. 8த/க	டமாக 
இ+நகரா	சி வ�நிேயாக உ"தர= ந.க.எ(.2442/2021/எ?1  
நா�.13.10.2021#ப
 6 BOV   வாகன;க� பM, நF�க% ெச]ய4ப	2 
ந�ல8ைறய�� இய;கி வ*கிற,.  ம�த8�ள 35 BOV   
வாகன;கள�� த/ேபா, இர(டா% க	டமாக ப�7= ஐ+தி/  3 BOV    
வாகன;கe%, ப�7= ஆ0�  3BOV வாகன;கe% ேச�", 6 BOV      
வாகன;கைள பM, நF�க% ெச], பய#பா	
/  ெகா(2 
வ*வத/ %, இத/கான உ"ேதச ெசலவ�ன"ெதாைக 
@.4.50இல	ச"தி/ %, ேம/ப
 ெசலவ�ன"ைத ெபா, நிதிய�லி*+, 
பய#ப2"தி�ெகா�வத/ %, ெபா,Lகாதார திட�கழி= பண�கள�# 
அவசர% ம/0% அவசிய% க*தி�%, ஒ4ப+த4<�ள� ேகா7 உட# 
பண� ேம/ெகா�வத/ % ம#ற அDமதி ேவ(ட4ப2கிற,. 
(ந.க.எ(.2442/2021/எ?1) 
 

 ெபா�� எ8: 9 
       இ+நகரா	சி கண�ன� வ7வ�� ைமய"தி� 
உபேயாக4ப2"த4ப	2 வ*% VPN இ(ட�ெந	 இைண4ப�/  

01.01.2021 8த� 31.03.2021 வைர @.48,295/-% ம/0% 01.04.2021 
8த� 30.06.2021 வைர @.48,295/-ஆக ெமா"த% @.96,590/-ைய Accounts 
Officer (Cash) BSNt TN Circle                          நி0வன"தி/  
ECS $ல% ெச�"த ம#ற"தி# அDமதி ேவ(ட4ப2கிற,.   
அ�வலக  றி4<:-     

1. ம#ற% அDமதி�கலா%. 
2. அவசர, அவசிய% க*தி ம#ற அDமதி 

எதி�ேநா�கி தன�அ�வல� அவ�கள�# 
8#அDமதி ெப/0 ெதாைக ெச�"தியைத 
ம#ற% அ;கீக7�கலா%. 

(ந.க.எ(.487/2003/இ1) 
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 ெபா�� எ8: 10  
                 ேகாவ��ப	
 நகரா	சி�  ெசா+தமான அறிஞ� 
அ(ணா ேப*+, நிைலய"தி� உ�ள ெபா*	கா4பக% நட"தி 

ெகா�e% உ7ம"தி/  22.10.2021% ேததிய�� ெபா,ஏல% / 
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ஒ4ப+த4<�ள� ேகார4ப	ட,. ேம/கா�% அறிஞ� அ(ணா 
ேப*+, நிைலய"தி� உ�ள ெபா*	கா4பக% நட"தி ெகா�e% 

உ7ம"தி/   8தலா% ஆ(2  "தைக ெதாைகயாக @.1,51,500/-
�  தி*.எ%.காமரா�  எ#பவ� ஒ4ப+த4<�ள� ேகா7��ளா�.  

ேம/க(டவா0  ேகா7ய ஒ4ப+த4<�ள� ெதாைக @.1,51,500/- 
நகரா	சி ஏல ெபா04<" ெதாைகய�ைன வ�ட 12தலாக உ�ள,. 
எனேவ அறிஞ� அ(ணா ேப*+, நிைலய"தி� உ�ள 

ெபா*	கா4பக% நட"தி ெகா�e% உ7ம"திைன 01.11.2021 8த� 

31.10.2024 வைர ஆ(2  "தைகயாக ஒ4பைட4< ெச]ய 
ம#ற"தி# அDமதி ேவ(ட4ப2கிற,. 
அ�வலக  றி4<::-  ம#ற% அDமதி�கலா%. 

ந.க.எ(. 9856/2014/அ3 
 
 

 ெபா�� எ8: 11  
                      ேகாவ��ப	
 நகரா	சி�  ெசா+தமான 
அறிஞ� அ(ணா ேப*+, நிைலய% கிழ�  ப தி 8த�தள% 

கைட எ(.20/  22.10.2021% ேததிய�� ெபா,ஏல% / 
ஒ4ப+த4<�ள� ேகார4ப	ட,.  ேம/கா�% அறிஞ� அ(ணா 

ேப*+, நிைலய% கிழ�  ப தி 8த�தள% கைட எ(.20/  மாத 

வாடைகயாக @.6700/-�  தி*.த.ராமசாமி, எ#பவ� ெபா, ஏல% 
ேகா7��ளா�. ேம/க(டவா0  ேகா7ய ெபா, ஏல"ெதாைக 

@.6,700/- நகரா	சி அரL மதி4< ெதாைகய�ைன  வ�ட 12தலாக 
உ�ள,. ேம/கா�% அறிஞ� அ(ணா ேப*+, நிைலய% கிழ�  

ப தி 8த�தள% கைட எ(.20ஐ 01.11.2021 8த� 31.10.2024 வைர 
மாத வாடைக  "தைகயாக ஒ4பைட4< ெச]ய ம#ற"தி# 
அDமதி ேவ(ட4ப2கிற,. 
அ�வலக  றி4<::-  ம#ற% அDமதி�கலா%. 

ந.க.எ(. 9856/2014/அ3 
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 ெபா�� எ8: 12 
                   ேகாவ��ப	
 நகரா	சி�  ெசா+தமான அறிஞ� 
அ(ணா ேப*+, நிைலய% கிழ�  ப தி 8த�தள% கைட 

எ(.10/  22.10.2021% ேததிய�� ெபா,ஏல% / ஒ4ப+த4<�ள� 
ேகார4ப	ட,.  ேம/கா�% அறிஞ� அ(ணா ேப*+, நிைலய% 

கிழ�  ப தி 8த�தள% கைட எ(.10/  மாத வாடைகயாக 

@.6600/-�  தி*.ரா.கேணச#, எ#பவ� ஒ4ப+த4<�ள� 
ேகா7��ளா�. ேம/க(டவா0  ேகா7ய ஒ4ப+த4<�ள� ெதாைக 
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@.6,600/- நகரா	சி அரL மதி4< ெதாைகய�ைன  வ�ட 12தலாக 
உ�ள,. ேம/கா�% அறிஞ� அ(ணா ேப*+, நிைலய% கிழ�  

ப தி 8த�தள% கைட எ(.10ஐ 01.11.2021 8த� 31.10.2024 வைர 
மாத வாடைக  "தைகயாக ஒ4பைட4< ெச]ய ம#ற"தி# 
அDமதி ேவ(ட4ப2கிற,. 
அ�வலக  றி4<::-  ம#ற% அDமதி�கலா%. 

ந.க.எ(. 9856/2014/அ3 
 

 ெபா�� எ8: 13 
                      ேகாவ��ப	
 நகரா	சி�  ெசா+தமான வா�2 
எ( 24, ெமய�# ேரா	
� (ஆன+தா லா	� அ*கி�) உ�ள க	டண 

கழி4ப�ட"தி� க	டண% வ�� ெச]�% உ7ம"தி/  22.10.2021% 
ேததிய�� ெபா,ஏல% / ஒ4ப+த4<�ள� ேகார4ப	ட,. ேம/கா�% 
வா�2 எ( 24, ெமய�# ேரா	
� (ஆன+தா லா	� அ*கி�) உ�ள 
க	டண கழி4ப�ட"தி� க	டண% வ�� ெச]�% உ7ம"தி/  

8தலா% ஆ(2  "தைக ெதாைகயாக @.7,55,000/-�  
தி*.ந.இள;ேகாவ# எ#பவ� ஒ4ப+த4<�ள�ேகா7��ளா�.  

ேம/க(டவா0  ேகா7ய ஒ4ப+த4<�ள� ெதாைக @.7,55,000/- 
நகரா	சி ஏல ெபா04<" ெதாைகய�ைன வ�ட 12தலாக உ�ள,. 
எனேவ ேம/கா�% வா�2 எ( 24, ெமய�# ேரா	
� (ஆன+தா 
லா	� அ*கி�) உ�ள க	டண கழி4ப�ட"தி� க	டண% வ�� 

ெச]�% உ7ம"திைன 01.11.2021 8த� 31.10.2024 வைர ஆ(2 
 "தைகயாக ஒ4பைட4< ெச]ய ம#ற"தி# அDமதி 
ேவ(ட4ப2கிற,. 
அ�வலக  றி4<::-  ம#ற% அDமதி�கலா%. 

ந.க.எ(. 9856/2014/அ3 
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 ெபா�� எ8: 14 
 ஜ� ஜிவ# மிச# தி	ட"தி� ேகாவ��ப	
 
நகரா	சி ப திகள�� உ�ள  
 i) ெசவ� ள% க(மா] 
 ii)$4ப#ப	
 க(மா] 
 iii)ெந2; ள% க(மா] 
 iv) றி�சி ள% க(மா] 
 v)ெச(பகவ�லிய%ம#ேகாவ�� ெத4ப% 
             ேம/க(ட ஐ+,  ள% ம/0% க(மா]கள�� உ�ள 
நF7ைன ஆ]= ெச], அறி�ைக சம�4ப�4பத/   The Executive 
Engineer TWAD Board, Project Division Virudhunagar அவ�கe�  ப	
ய� 
ெதாைக @.20,060/-ைய வைரேவாைலயாக ெச�",வத/  
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ம#ற"தி# அDமதி ேவ(ட4ப2கிற,. 
அ�வலக  றி4<:-     

1. ம#ற% அDமதி�கலா%. 

2. ஆைணயாள� அவ�கள�# 8#அDமதி 

ெப/0 ெதாைக ெச�"தியைத ம#ற% 

அDமதி�கலா%. 

(ந.க.எ(.3552/2021/இ1) 

 

 ெபா�� எ8: 15 
 இ+நகரா	சி ெபா,Lகாதார4ப�7= BOV 
வாகன;கள�� இர(டா% க	டமாக ஆ0 BOV வாகன;க� 
பM,கைள ச7ெச]வத/  இ+நக�ம#ற தF�மான% எ(.4368 #ப
 
26.10.2021% ேததிய�� ஒ4ப+த4<�ள� ேகார4ப	ட,.  இதி� 
வர4ெப/0�ள ஒ4ப+த4<�ள�க� கீ_க(டவா0. 
   

வ.       
எ(. 

நி0வன"தி# ெபய� ெதாைக + GST 
18% 

1. �ரா% இ#ஞ�ன�ய7;,             
13-1, அ%ம#நக�, 
L+தரா<ர%, 
ேகாய%<"N�-24. 

Rs.4,67,651 

2. ஆ�.எ�.அேசாசிேயச#          
25, வ�வ� ெச	
ெத*,    
ேகாய%<"N�-641 045. 

Rs.4,49,993 

3. � பால * இ#ஞ�ன�ய7;, 
சி	ேகா அ�ச�,                          
ேகாய%<"N�-24 

Rs.4,77,003 

       
                       வர4ெப/ற ஒ4ப+த4<�ள�கள��  ைறவான 
ஒ4ப+த4<�ள�  றி4ப�	2�ள ஆ�.எ�.அேசாசிேயச#, 25 வ�வ� 
ெச	
ெத*, ேகாய%<"N�-641045 ஒ4ப+த4<�ள�ய�ைன ஏ/க ம#ற 
அDமதி�காக ேவ(ட4ப2கிற,. 
ந.க.எ(.2442/2021/எ?1 
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 ெபா�� எ8: 16 
 ேகாவ��ப	
 நகரா	சி� 	ப	ட 36 வா�2 
ப திகள�� அைம+,�ள 39770  
ய�*4<க� ம/0% 
நக�ப திகள�� அைம+,�ள 3391 வண�க நி0வன;கள�லி*+, 
தினச7 19.5ட# அளவ�/  ம� %  4ைபக� உ*வாகிற,.  ம� % 
 4ைபகைள நக�ப திகள� கீ_க(ட 5 இட;கள�� அைம+,�ள 
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�( உரமா� % ைமய% (Micro Compost Center)                         
$ல% உரமா� வத/கான ெசய�8ைறக� 
நைட8ைற4ப2"த4ப	2 40 8த� 45 தின;கள�� உரமாக 
மா/ற4ப2கிற,.  
 

வ. 
எ(. 

�( உரமா� % ைமய% 
அைம+,�ள இட% 

உரமா� % திற# 

1. அ%மா உணவக% 
ப�#<ற% 

4 ட# 

2. <,�கிராம% 
ெமய�#ேரா2 

4 ட# 

3. <திய ேப*+, நிைலய% 
(<றவழி?சாைல) 

4 ட# 

4. ஊரண�"ெத* 4 ட# 

5. வ Fரவா�சிநக� 2 ட# 

 
   ேம/க(ட �(உரமா� % ைமய;கள�� ம� % 
கழி=கைள உரமாக மா/0வத/  E.M.Solution �(�ய�� திரவ% 
தயா74< ெச]திட ஒ* தடைவ�  2 லி	ட� தய�� ம/0% 5 கிேலா 
ெவ�ல% ேதைவ4ப2கிற,.   ஒ�ெவா* பLைம 
�(உர� 
�கள��% எ4ேபா,% $#0 ேபர�கள�� தயா� ெச],, 
Lழ/சி 8ைறய�� பய#ப2"த4பட ேவ(2%.  
 
   இத#ப
, இ+நகரா	சிய�� ெசய�ப	2 வ*% 5 
பLைம உர� 
�கe� % ேதைவயான தய�� ம/0% ெவ�ல% 
ேதைவ�ேக/ப அ�வ4ேபா, ெவள�?ச+ைதய�� வா;க ேவ(
ய 
�_நிைல அ
�க
 ஏ/ப2கிற,.  இத/கான உ"ேதச 
ெசலவ�ன"ெதாைக மாத% ஒ#றி/  @.50,000/-வ Fத% 
ேதைவ4ப2கிற,.  எனேவ பLைம �( உர� 
�கe�  
�(உர"திரவ% தயா7�க ேதைவ4ப2% ெவ�ல% ம/0% தய�� 
ஆகியவ/ைற N",� 
 மாவ	ட% கிள�ன�; ெபா*	க� 
உ/ப"தியாள�க� ேசைவ ம/0% ெதாழி/ 1	2ற= ச;க% லி	., 
$ல% வா;கி�ெகா�ள அDமதி�%, இத/கான ெசலவ�ன" 
ெதாைக� % ம#ற அDமதி�  ேவ(ட4ப2கிற,. 
(ந.க.எ(.3553/2021/எ?1) 
 

 ெபா�� எ8: 17 
 இ+நகரா	சி4 ப திகள�� 100 த/காலிக 
ெகாL4<M ஒழி4<4பண�யாள�கைள பய#ப2"தி ெட;  கா]?ச� 
த24< பண�க� 01.07.2021 8த� 31.12.2021 வைர N",� 
 மாவ	ட 
ஆ	சிய� அவ�கள�# 31.08.2015% ேததிய ந.க.எ(.ஊ.நி.8/3666/2015 
உ"திரவ�� அDமதி அள�",�ளப
 தின�1லியாக @.233/- என 
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தF�மான��க4ப	2, 6 மாத;கe�  பண�யம�"திட அDமதி�க4ப	2 
த/ேபா, பண�க� ேம/ெகா�ள4ப	2 வர4ப2கிற,.   
 நகரா	சி நி�வாக ஆைணய�, ெச#ைன 
அவ�கள�# ெசய�8ைற ஆைண ந.க.எ(.13433/2018/ேஜ1 
நா�:17.09.2018�  ெகாL ஒழி4< பண�கைள ஒ4ப+த 
அ
4பைடய�� (Outsourcing) 8ைறய�� அ+த+த நகரா	சி ம/0% 
மாநகரா	சி நி�வாக% அDமதி வ%<�  உ	ப	2 
பண�யம�"தி�ெகா�eமா0%, வ�தி8ைறகைள ப�#ப/றி (Outsourcing)                 
8ைறய�� பண� ேம/ெகா�ள அறி=ைர வழ;கி��ளா�க�. ேம�% 
10.06.2015% ேததிய 1	ட அறி=ைரய�� மகள�� Lயஉதவ�� 
 Mவ�னைர�% பய#ப2"தி�ெகா�ள=% அDமதி 
வழ;கி��ளா�க�. 
 
இ+நகரா	சி4 ப திகள�� 25.10.2021% ேததிய க	
ட;க� வ�வர% 
 

1.  
ய�*4<க�   =  39770 
2. ெதாழி/சாைலக�  =    136 
3. வண�க நி0வன;க�  =   3471

  
4. க�வ� நி0வன;க�  =     25 

        -------------
  
ெமா"த% க	
ட;க� =   43402 

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

அ) DBC கள4பண�யாள�க� தினச7 50 வ F2கள�� ெகாL4<M 
ஆ]=கைள ேம/ெகா�ள ேவ(2% எ#ற நிைலய�� வார"தி/  
ஒ*8ைற Lழ/சி 8ைறய�� 300 வ F2கள�� ஆ]= ெச]ய 
ேவ(2% எ#ற அ
4பைடய�� (43402/300=144.67) 145 ெகாLஒழி4<4 
பண�யாள�க� இ+நகரா	சி�  ேதைவ4ப2கி#றன�.  
 
ஆ) N",� 
 மாவ	ட ஆ	சி"தைலவ� அவ�கள�# ெசய�8ைற 
ஆைண ந.க.எ(.ஊநி8/2367/2021 நா�:01.09.2021� ெகாL ஒழி4< பண��  
ஊரா	சி4 ப திகள�� தின�1லியாக @.400/-என நி�ணய% 
ெச],�ளா�க�.  
 
இ) (i)   உ"ேதச ெசலவ�ன% 
Salary and Payment for a worker for one day (Vide Roc.No.PU8/2367/2021                      
Dated: 01.09.2021 District Collector, Thoothukudi and Roc.No.21787/2021/E2                      
Dated: 02.10.2021 of CMA, Chennai-28) 



Sl.No. Details DBC workers 
payment 

1 Basic salary for one day 400 
2 Service charge (7%) of the 

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

28 

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

72 

4 Employer contribution for EPS 
8.33%, EPF 3.67%, EPF 
admin 0.5% and EDLI 0.5% 
(33.32+14.68+2.00+2.00=52.00) 

52 

5 Employer contribution of ESI 
3.25% of 

13 

6 Total Cost 565 
7 Deduction and remittance of 

the EPS, ESI, EPF admin, 
ELDI, (Sl.No.4+5) 

65 

8 Deduction and remittance of 
GST (Sl.No.3) 

72 

9 Deduction of Payment of 
employee (ESI-0.75%, EPF-12, 
Total-12.75%) (3+48=51) 

51 

10 Deduct 2% for TDS form the 
total cost as indicate in Sl.6 

11 

11 Service Charge to the 
Manpower supply agency 

28 

 
 எனேவ ஒ* ஆ(2�கான உ"ேதச 
ெசலவ�ன% 145 நப�க� x @.565 x 365 நா	க� = 299 இல	ச% 
(ii) $#0  ஆ(2கe�கான உ"ேதச ெசலவ�ன%: 
     அ) 8த� ஆ(2 உ"ேதச ெசலவ�ன%      =299 
இல	ச% 
     ஆ) இர(டா% ஆ(2 (10 சதவ Fத% 12த�) உ"ேதச 



ெசலவ�ன% 
            299 + 29
 =328 இல	ச% 
     இ) $#றா% ஆ(2 உ"ேதச ெசலவ�ன%       328 + 32
 =360 இல	ச% 
இத#ப
 $#றா(2கe�கான உ"ேதச ெசலவ�ன%= 299+328+360=987 
இல	ச% 
             எனேவ இ+நகரா	சி ப திய�� 145 ெகாLஒழி4< 
பண�யாள�கைள 01.01.2022 8த� 3 ஆ(2கe�  N",� 
 
மாவ	ட ஆ	சி"தைலவ� அவ�க� ஒ�ெவா* ஆ(2% 
ஊரக4ப திகe�  நி�ணய% ெச]ய ஊதிய வ�கித"தி�, நகரா	சி 
நி�வாக இய� ந�, ெச#ைன-28 அவ�கள�ட% அDமதி ெப/0 
ஒ4ப+த (Outsourcing) 8ைறய�ேலா அ�ல, Lயஉதவ�� Mவ�ன� 
$லேமா பண� ேம/ெகா�ள=%, இத# ெபா*	2 ஏ/ப2% 
ெசலவ�ன"தி/ % ம#ற அDமதி ேவ(ட4ப2கிற,.  
  
 

 ெபா�� எ8: 18 
                 ேகாவ��ப	
 நகரா	சிய�� ஆைணயாள� ம/0% 
ெபாறியாள� அைறய�� உபேயாக4ப2"தி வ+த கண�ன� பMதைட+, 
உ�ள,.  ேம/ப
 ஆைணயாள� ம/0% ெபாறியாள� அவ�க� 
உபேயாக4ப2",வத/  ஏ,வாக Veedio Conference Meeting-� 
கல+,ெகா�ள <தியதாக 2 எ(ண% கண�ன� வா; வத/  உ"ேதச 
மதி4ப5	2? ெசலவ�ன% @.1.66/- இல	ச"தி/  ம#ற"தி# அDமதி 
ேவ(ட4ப2கிற,. 
அ�வலக  றி4<:-     

1. நி�வாக நல# க*தி ம#ற% அDமதி�கலா%. 

2. ஆைணயாள� அவ�கள�# 8#அDமதி ெப/0 

ஒ4ப+த4<�ள� ேகா7யைத ம#ற% 

அDமதி�கலா%. 

ந.க.எ(.3580/2021/இ1 
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 ெபா�� எ8: 19 
                இ+நகரா	சிய�� தமி_நா2  
நF� வ
கா� 
வா7ய"தி# $ல% ெசய�ப2"த4ப	2 8
�க4ப	ட  
நF� 
அப�வ�*"தி தி	ட4பண�க� 10 த/காலிக பண�யாள�க� $ல% 
இய�க% ெச]ய4ப	2 வ*கிற,.  ேம�%, இ+நக�ம#ற தF�மான% 
எ(.4123,நா�.30.09.2020#ப
 ேவைல உ"திர= வழ;க4ப	2 பண�க� 
நைடெப/0 வ*கிற,. இ4பண�க� 8
வைடவதா� <திய 
ஒ4ப+த4<�ள� ேகார ேவ(
��ள,. இதி� Head works�  215 HP Motor             

4399. 
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$#0 எ(ண��ைக�% இவ/றி� 22 எ(ண��ைக 15HP Motor 

உ�ள,.   Booster Station� 150HP ெசய�திற# ெகா(ட $#0 
ேமா	டா� உ�ள,. இவ/ைற பராம7�கிற அள=ேகாலி#ப
 உ7ய 
மதி4ப52 ம/0% க*",* நகரா	சி நி�வாக இய� ந� ஒ4<த� 
ெப0%வைர இ	ெட(டைர த/ேபா, உ�ள PWD Schedule Rate 

அ
4பைடய�� காலநF	
4< ெச]ய ம#ற"தி# அDமதி 
ேவ(ட4ப2கிற,. 
அ�வலக  றி4<:-    ம#ற% இ4பண�ைய  
நF� அவசிய% க*தி 

 
நF�  

                         நிதிய�# கி_ ெச]ய அDமதி�கலா%. 

ந.க.எ(.3812/2020/இ1 
 

 ெபா�� எ8: 20 
                இ+நகரா	சிய�� ெபாறிய�ய� ப�7வ���ள வாகன 
எ(.TN69AV5248/�கான பM,க� ச7பா�� % பண��  25.10.2021 
அ#0 வ�ைல4<�ள�க� ெபற4ப	டதி�,  

1.New Star Automobiles 
Tirunelveli 

.. 36,405/- 
 ைற= 

2.General Motors Tirunelveli .. 38,235/- அதிக% 

            வர4ெப/0�ள 2 வ�ைல4<�ள�கள�� @.36,405/-�  
 ைறவான வ�ைல4<�ள� ெகா2",�ள New Star Automobiles Tirunelveli    
நி0வன"தி# வ�ைல4<�ள�ைய ஏ/0 பண� உ"திர= வழ;க 
ம#ற"தி# அDமதி ேவ(ட4ப2கிற,. 
அ�வலக  றி4<:-    ம#ற% அDமதி�கலா%. 
ந.க.எ(.2885/2021/இ1 
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 ெபா�� எ8: 21 
                ேகாவ��ப	
 நகரா	சிய�� 
தி*.ஆ�.ராதாகி*�ண#,B.A.B.L., வழ�கறிஞ� எ#பவ� நகரா	சி 
வழ�கறிஞராக பண�<7வத/  வ�(ண4ப% சம�4ப�",�ளா�.  
ேகாவ��ப	
 நகரா	சி�  எதிராக ேகாவ��ப	
 ம/0% N",� 
 
சா�< நFதிம#ற% ம/0% மாவ	ட உ7ைமய�ய� நFதிம#ற% $ல% 
ெதாடர4ப2% அைன", வழ� கள��% இ+நகரா	சி சா�பாக 
தி*.ஆ�.ராதாகி*�ண#,B.A.B.L., வழ�கறிஞ� அவ�கைள ஆஜராகி 
நகரா	சி சா�பாக வழ� கைள நட",வத/  ஏ,வாக நகரா	சி 
வழ�கறிஞராக நியமன% ெச]ய ம#ற"தி# அDமதி 
ேவ(ட4ப2கிற,. 
அ�வலக  றி4<:-    ம#ற% அDமதி�கலா%. 

ந.க.எ(.1162/2017/சி1 
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 ெபா�� எ8: 22 
               ெகாேரானா (ேகாவ�	-19) ைவர� பர=த�, ச$க 
பரவைல த2� % ெபா*	2 ெபா,ம�கைள க	24ப2",% 
வைகய��, நக7# ைமய4ப திய�� ேபா� வர", ம/0% 
ெபா,ம�கe�  ெந7சலாக இய;கி ெகா(
*+த நகரா	சி 
பL%ெபா# 8",ராமலி;க ேதவ� தினச7 கா]கறி ச+ைத, 
<றவழி?சாைலய�� உ�ள நகரா	சி <திய ேப*+, நிைலய% ம/0% 
வ.உ.சி.ேம�நிைல4ப�ள� ஆகிய இர(2 இட;கe�  மா/ற4ப	2 
ெசய�ப	2�ெகா(
*+த ேபா, தினச7 கா]கறி ச+ைதய�� ச$க 
இைடெவள�ைய கைடப�
� % ெபா*	2%, ெபா,ம�கe�  
அ�வ4ேபா, ஒலி ெப*�கி $ல% தகவ� அள�",�ெகா(ேட 
இ*�க=% ம/0% காவ� க	24பா	2 அைற�  ஒலிெப*�கி 
வசதி 10.05.2021 8த� 24.05.2021 வைர 
அைம",�ெகா2�க4ப	டத/ %, 25.05.2021 8த� 30.06.2021 வைர 
<றவழி?சாைலய�� உ�ள நகரா	சி <திய ேப*+, நிைலய"தி� 
மா/ற4ப	2 ெசய�ப	2�ெகா(
*+த ெமா"த ம/0% சி�லைர 
தினச7 கா]கறி ச+ைதய�� ச$க இைடெவள�ைய கைடப�
� % 
ெபா*	2%, ெபா,ம�கe�  அ�வ4ேபா, ஒலிெப*�கி $ல% 
தகவ� அள�",�ெகா(ேட இ*�க=% ம/0% காவ� க	24பா	2 
அைற�  ஒலிெப*�கி வசதி அைம",�ெகா2�க4ப	டத/ %, 
உ��� வ�ைல4<�ள� ெப/0  ைறவான வ�ைல4<�ள� அள�"த 
A.S.தி�யா சாமியா ப+த� அைம4பக% ெட�கேரச#, ச=(	 
ச�வ F� & ைல	
; ெமய�#ேரா2, ேகாவ��ப	
 நி0வன"தி# 
$ல% இ+நக�ம#ற தF�மான% எ(..4312 நா�.31.05.2021� 
அDமதி�க4ப	2�ளப
, பண� ேம/ெகா(டத/ %  இத/கான 
ெசலவ�ன" ெதாைக @.2,21,750/-� % ம#ற அDமதி 
ேவ(ட4ப2கிற,.  
அ�வலக  றி4<:-     

1. ம#ற% அDமதி�கலா%. 

2. ெகாேரானா (ேகாவ�	--19) ைவர� பரவ� த24< 

பண�ய�# அவசர அவசிய% க*தி  ைறவான 

வ�ைல4<�ள� அள�"த A.S.தி�யா சாமியா ப+த� 

அைம4பக% ெட�கேரச#, ச=(	 

ச�வ F�&ைல	
; ெமய�#ேரா2, ேகாவ��ப	
 

நி0வன"தி# $ல% பண� ேம/ெகா(டத/ % 

ம#ற% அDமதி�கலா%.  

ந.க.எ(.767/2020/எ?1 
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 ெபா�� எ8: 23 
                  N",� 
 மாவ	ட ஆ	சி"தைலவ� அவ�கள�# 
19.04.2021% ேததிய ெகாேரானா ஆ]=�1	ட"தி� 

4403. 
mDkÂ¡ 
f¥g£lJ. 
 



அறி=0"தி��ளப
, ெகாேரானா ைவர� பர=த� த24< 
நடவ
�ைக 8#ென?ச7�ைக நடவ
�ைகயாக 
இ+நகரா	சி� 	ப	ட 36 வா�2 ப திகள��%, சள� மாதி7 
ப7ேசாதைன 8கா% நட",த�, கா]?ச� க(டறி�% 8கா% 
நட"த4ப	டத/ % ம/0% ெகாேரானா த24cசி 8கா% 
நட"த4ப	டத/ %, 8காமி/ " ேதைவயான ேச�, ேடப��, �கி�# 
,ண� க	2த� ஆகிய வசதிகைள அைம",�ெகா2�க4ப	டத/ %, 
உ��� வ�ைல4<�ள� ெப/0  ைறவான வ�ைல4<�ள� அள�"த 
A.S.தி�யா சாமியா ப+த� அைம4பக% ெட�கேரச#, ச=(	 

ச�வ F� & ைல	
; ெமய�#ேரா2, ேகாவ��ப	
 நி0வன"தி# 
$ல% இ+நக�ம#ற தF�மான% எ(.4312 நா�.31.05.2021� 
அDமதி�க4ப	2�ளப
, பண� ேம/ெகா(டத/ % இத/கான 
உ"ேதச ெசலவ�ன" ெதாைக @.2.50 இல	ச"தி/ % ம#ற அDமதி 
ேவ(ட4ப2கிற,..  
அ�வலக  றி4<:-     

1. ம#ற% அDமதி�கலா%. 

2. ெகாேரானா (ேகாவ�	--19) ைவர� பரவ� த24< 

பண�ய�# அவசர அவசிய% க*தி  ைறவான 

வ�ைல4<�ள� அள�"த A.S.தி�யா சாமியா ப+த� 

அைம4பக% ெட�கேரச#, ச=(	 

ச�வ F�&ைல	
; ெமய�#ேரா2, ேகாவ��ப	
 

நி0வன"தி# $ல% பண� ேம/ெகா�வத/ % 

ம#ற% அDமதி�கலா%.  

ந.க.எ(.767/2020/எ?1 
 

 ெபா�� எ8: 24 
                  இ+நகரா	சி ப திகள�� ெகாேரானா ெதா/0 
பாதி�க4ப	ட ப திகள�� வ F2, வ Fடாக?ெச#0 ெத�ம� �ேகன� 
ம/0% ப�� ஆ�ஸிம�	ட� $ல% ெபா,ம�கள�# உட�ெவ4ப% 
ம/0% ஆ�ஸிஜ# அள= ப7ேசாதைன ெச]த�,  2%ப 
உ04ப�ன�கள�# உட�நல%  றி"த கண�ெக24< ெச]த� ம/0% 
ெதா/0�  இல�காக வா]4<�ளவ�க�  றி", வ�வர% 
க(டறித��  ேதைவயான கா]?ச� கண�ெக24< ப
வ% 
அ?சி	2 வழ;கியத/ %, சள� மாதி7 ப7ேசாதைன 8கா% 
நட",த�, கா]?ச� க(டறி�% 8கா% நட"த4ப	டத/ % ம/0% 
ெகாேரானா த24cசி 8கா% நட"த4ப	டத/ %, 8த� ம/0% 
இர(டா% தவைண ெச�"த ேவ(
யவ�க�  றி"த கண�ெக24< 
ெச]வத/  ப
வ;க� அ?சி	2 வழ;கியத/ %, ேதைவயான 
வ�ழி4<ண�= வ�ள%பர ேபன� அ?சி	2 வழ;கியத/ %, ஆ
ேயா 
வ�ள%பர% தயா� ெச], வழ;கியத/ % ம�
கல� �
�க� 
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அ?சி	2 வழ;கியத/ %,  ைறவான வ�ைல4<�ள� அள�"த 
�பாலா 
ஜி	ட� 550/8, ெமய�#ேரா2, ேகாவ��ப	
 நி0வன"தி# 
$ல% இ+நக�ம#ற தF�மான% எ(.4313 நா�.31.05.2021� 
அDமதி�க4ப	2�ளப
, பண� ேம/ெகா(டத/ % த24cசி 
8கா%கe� " ேதைவயான எM,ெபா*	க� 1	2ற= 
நி0வன"திடமி*+, ெகா�8த� ெச]ய4ப	டத/ %, இத/கான 
உ"ேதச ெசலவ�ன" ெதாைக @.5.50 இல	ச"தி/ % ம#ற அDமதி 
ேவ(ட4ப2கிற,.      

அ�வலக  றி4<:-     

1. ம#ற% அDமதி�கலா%. 

2. ெகாேரானா (ேகாவ�	--19) ைவர� பரவ� த24< 

பண�ய�# அவசர அவசிய% க*தி  ைறவான 

வ�ைல4<�ள� அள�"த �பாலா 
ஜி	ட�, 550/8, 

ெமய�#ேரா2, ேகாவ��ப	
 நி0வன"தி# $ல% 

பண� ேம/ெகா(டத/ %, த24cசி 8கா%கe� " 

ேதைவயான எM, ெபா*	க� வ�நிேயாக% 

ெச]வத/   ைறவான வ�ைல4<�ள� அள�"த 

ேமலகர% 1	2ற= நி0வன"தி# $ல% பண� 

ேம/ெகா(டத/ % ம#ற% அDமதி�கலா%.  

ந.க.எ(.767/2020/எ?1  
 
 

 
 
     ஆைணயாள�, 
ேகாவ��ப	
 நகரா	சி 

 

 
 

 


