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28.02.2020« njÂa ef®k‹w rhjhuz T£l bghUŸfŸ 
 

00001111))))    nfha«ò¤ö® efçæaš gæ‰Á ãWtd¤Â‰F %.1,50,000/- g§F bjhif brY¤Âl 
nt©oÍŸsjhš, 2019-2020« M©o‰F Ïªefuh£Áæ‹ g§F bjhif %.1,50,000/- efçæaš 
gæ‰Á ãWtd¤Â‰F brY¤Âl k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 
 
mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò : k‹w« mDkÂ¡fyh«.    
    e.f.v©e.f.v©e.f.v©e.f.v©.500 .500 .500 .500 /2017/2017/2017/2017    / Á1/ Á1/ Á1/ Á1 
    

02020202))))    இ�நகரா�சி ெபா�ப��வ�� இர�� த�ட�ச�க� பண�ய�ட�க� காலியாக உ�ளதா�, 
ெபா�ப��!, ெபாறிய�ய�ப��!, கண#$, ேத�த� ம'() தண�#ைக ப��வ�� கண�ன, 
இய#$பவ�க� அ.மதி 31.12.2019-6 உட6 78வைடகிற. ேம9) ெபா�ப��!, 
ெபா:காதார�ப��!, நகரைம�; ப��!, கண#$ ப��!, ச<ண! ப��! அைன< ப��! 
தபா�க�, அறி#ைகக�, மி6ன=ச� க8த�க>#$ உட.#$ட6 பதி� தயா� ெச? அ.�ப 
ேவ�8@�ளதா9), ேம9) ப�ேவ( பண�க� உ�ளதா9), இ�நகரா�சிய�� கண�ன, 
இய#$ேவா� (Computer Operator) இ�லாததா9), த�ட�ச� பண�ய�ட) காலியாக உ�ளதா9), 
அைன< பண�கைள@) ஒN�கிைண< ெச?திட அவசர அவசிய<திைன காலியாக 
உ�ளதா9), அைன< பண�கைள@) ஒN�கிைண< ெச?திட அவசர அவசிய<திைன 
76ன,��, நி�வாக நல6 கNதி, மாவ�ட ஆ�சி<தைலவ� ெசய�7ைறக� 
ந.க.எ�.15216/2017/ஜி2, நா�.21.06.20176ப8 ஒ�ப�த பண�யாள�க>#$ மாவ�ட ஆ�சி<தைலவ� 
வ�ைல வ�கித�ப8 V.462/- வ Xத) ஊதிய) நி�ணய) ெச?ய ஐ� நப�கைள தன,யா� ஒ�ப�த 
நி(வன<தி6 (Out Sourcing) `ல) பண�ய�� அம�<தி#ெகா�வத'$ ஏ'கனேவ இ�நக�ம6ற 
தX�மான எ�.289, நா�.27.01.2012� அ.மதி அள,#க�ப���ள. ேம'ப8 பண�#$ 31.12.2019 
உட6 78வைட�வ��டதா�, 01.01.2020 7த� 30.06.2020 வைர ஐ� நப�க>#$ ஆ(மாத 
கால<தி'$ பண�ய�� அம�<தி#ெகா�வத'$), ேம'ப8 பண�ய�ைன இ�நகரா�சிய�� நிர�தர 
த�ட�ச� இர�� பண�ய�ட�க� உ�ளதா�, அ�பண�ய�ட�க>#$ வழ�க�ப�) ஊதிய 
வர)ப�'$� வழ�க!), த�ட�ச�கைள Out Sourcing 7ைறய�� அம�<தி ெகா�ள!), ேம'ப8 
ெசலவ�ன<ைதன வNவா? நிதிய�லிN� வழ�க!) அ.மதி ேவ�ட�ப�கிற. 
 
அ�வலக �றி
� 1. ம6ற) அ.மதி வழ�கலா). 

2. ேம'ப8 ெசலவ�ன<ைத வNவா? நிதிய�� வழ�க அ.மதி#கலா). 
 ந.க.எ�.942/2012/இ1 
    

00003333))))    Ïªefuh£Áæ‹ Ïa§»tU« m«kh cztf¤Â‰F Ï£è, rh«gh®, jæ® nlh¡f‹ 
M»at‰iw ehlh® Ãu° ãWtd¤Â‹ _ykhf gâæid nk‰bfhŸtj‰fhf, mj‰fhd 
bryéd«  2019-2020 M« M©o‰F c¤njrkhf %.25,000/-¡F k‹w¤Â‹ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
 
mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò : k‹w« mDkÂ tH§fyh«.    
    e.f.v©e.f.v©e.f.v©e.f.v©. 4065 . 4065 . 4065 . 4065 /20/20/20/2020 / m620 / m620 / m620 / m6 

    

04040404))))    $8நX� ம'() வ8கா� நிதிய�6 கீe  ேம� நிைல நX�< ேத#க< ெதா�8க>#$ ேம6 
ேஹா� கவ� ம'(), Air vent cover ச�ைள ெச?@) V.2.00 இல�ச) மதி�பi�8லான பண�#$ 
16.11.2018 அ6(  ஒ�ப�த�;�ள,க� ேகா�யதி� வர�ெப'ற  கீe#க�ட ஒ�ப�த�;�ள,க� 
ம6ற<தி6 பாைவ#$) 78!#$). 
 

.1 ஐ8ய� எ=சின,ய��, அ)மா�ச<திர) மதி�பi�ைட வ�ட 0.4%  $ைற! 
2 எ6.சரவண6, $)பேகாண)  மதி�பi�ைட வ�ட 4.61% அதிக) 

 
 



அ9வலக $றி�;: வர�ெப'றதி� மதி�பi�ைட வ�ட 0.4% $ைறவாக ஒ�ப�த�;�ள, 
ெகா�<�ள அ)மா�ச<திர) ஐ8ய� எ=சின,ய��, நி(வன<தா�6 
ஒ�ப�த�;�ள,ய�ைன ஏ'( மாவ�ட நகரா�சிக� ச�ட) 1920 வ�தி 156 
கீe பண� உ<தர! வழ�க�ப�� பண� 78#க�ப�டைத@), அத'கான 
ெசலவ�ன) ேம'ெகா�ள!) ம6ற) அ�கீக�#கலா).  

 ந.க. எ� 1067/2018/இ4 
ம.எ�. 18/2018-19 

    

05050505))))    இ�நகரா�சி எ�ைல#$�ப�ட ப$திகள,� கீe#க�ட பண�கைள ேம'ெகா�ள 30.01.2020 
அ6( ஒ�ப�த�;�ள, ெபற�ப�டதி�, ெபற�ப�ட ஒ�ப�த�;�ள,ய�6 ஒ�;ேநா#$ ப�8ய� 
ம6ற<தி6 பா�ைவ#$) 78வ�'$). 

வ. 
எ� 

பண�ய�  ெபய" மதி
ப$% 
ெதாைக 

(. 

ஒ
ப*ததார" ெபற" வ�ைல வ�கித, 

1 இராண� :�ைபய� நகரா�சி 
ந�நிைல� ப�ள,ய�� 
பlதைட�த பைழய 
க�8ட<திைன இ8< 
அ�;ற�ப�<) பண� 

300000 

ஏ.ப�. ப��ட�m, 
$)பேகாண)  

மதி�பi�ைட வ�ட 
1.00%  $ைற! 

ஐ8ய� இ=சின,ய��, 
அ)மாச<திர) 

மதி�பi�ைட வ�ட 
0.014%  $ைற! 

2. அ=சலக சாைலய�� 
மண�#n�� அNகி� உ�ள 
$ள,ய� ம'() கழிவைற 
பl பா�<த� 

475000 

ஏ.ப�. ப��ட�m, 
$)பேகாண)  

மதி�பi�ைட வ�ட 
1.32%  $ைற! 

ஐ8ய� இ=சின,ய��, 
அ)மாச<திர) 

மதி�பi�ைட வ�ட 
0.064%  $ைற! 

.  
அ9வலக $றி�;: 1. $ைற�த ஒ�ப�த�;�ள,ய�ைன ஏ'கலா). 

2. பண�ய�6 அவசர அவசிய<ைத கNதி தன, அ9வல�6 76 
அ.மதி ெப'( பண� உ<தர! வழ�கியைம#$ ம6ற) அ. 
மதி#கலா).  

 ந.க.எ�.           /20    /இ2 
    

06060606))))    14வ ம<திய நிதி#$l மா6ய தி�ட<தி6 கீe வா"% எ� 8, பாணா.ைற 15வ. 
ெத0, பாணா.ைற கீழ வ 3தி ம45, பாணா.ைற வட7� ெத0வ�� தா� தள) அைம#$) 
(.31.00 ல�ச) மதி�பi�8லான பண�#$ 28.01.2020 அ6( ஒ�ப�த�;�ள,க� ேகா�யதி� 
வர�ெப'ற கீe#க�ட ஒ�ப�த�;�ள,க� ம6ற<தி6 அ.மதி#$  
 

வ 
எ� 

ஒ�ப�ததார� 
ெபய� 

மதி�பi�86
ப8 ெதாைக 

V. 

ஒ�ப�ததார�6 
ஒ�ப�த�;�ள, 

ெதாைக  
V. 

வ�ைல $ைற�; 
ச)மத# க8த<தி6ப8 
ஒ�ப�த�;�ள, ெதாைக  

V. 

சதவ Xத வ�பர) 
V. 

1 எ6.சரவண6 2651896.49 2783259.00 2783259.00 மதி�பi�ைட வ�ட 
4.95% அதிக) 

 
அ9வலக $றி�;: 1. வ�ைல# $ைற�; ச)மத# க8த<தி6ப8 மதி�பi�ைடவ�ட 4.95% 

அதிக) வ�ைல வ�கித) ெகா�<�ள தி0.எ .சரவண , 
ஒ�ப�ததார�6 ஒ�ப�த�;�ள,ைய ம6ற) ஏ'கலா). 

2. ம6ற<தி6 அ.மதிைய எதி�ேநா#கி தன, அ9வல� அவ�கள,6 
76 அ.மதி ெப'( பண� உ<தர! வழ�கியைத@) ம6ற) 
அ�கீக�#கலா).  

 ந.க. எ� 187/2020/இ2 
ம.எ�. 70/2019-20 



    

07070707))))    14வ ம<திய நிதி#$l மா6ய தி�ட<தி6 கீe வா"% எ� 8, பாணா.ைற 16வ.  
ெத0வ�; தா" தள, அைம7�, (.18.50 ல�ச) மதி�பi�8லான பண�#$ 28.01.2020 அ6( 
ஒ�ப�த�;�ள,க� ேகா�யதி� வர�ெப'ற கீe#க�ட ஒ�ப�த�;�ள,க� ம6ற<தி6 அ.மதி#$  
 
 

வ 
எ� 

ஒ�ப�ததார� 
ெபய� 

மதி�பi�86 
ப8 ெதாைக 

V. 

ஒ�ப�ததார�6 
ஒ�ப�த�;�ள, 

ெதாைக  
V. 

வ�ைல $ைற�; 
ச)மத# க8த<தி6ப8 

ஒ�ப�த�;�ள, 
ெதாைக  

V. 

சதவ Xத 
வ�பர) 
V. 

1 எm.ெச�வராo 1591285.90 1669240.57 1669240.57 மதி�பi�ைட 
வ�ட 4.90% 
அதிக) 

 
அ9வலக $றி�;: 1. வ�ைல# $ைற�; ச)மத# க8த<தி6ப8 மதி�பi�ைடவ�ட 4.90% 

அதிக) வ�ைல வ�கித) ெகா�<�ள தி0.எ=.ெச;வரா>, 
ஒ�ப�ததார�6 ஒ�ப�த�;�ள,ைய ம6ற) ஏ'கலா). 

2. ம6ற<தி6 அ.மதிைய எதி�ேநா#கி தன, அ9வல� அவ�கள,6 
76 அ.மதி ெப'( பண� உ<தர! வழ�கியைத@) ம6ற) 
அ�கீக�#கலா).  

 ந.க. எ� 187/2020/இ2 
ம.எ�. 71/2019-20 

 
08080808))))    14வ ம<திய நிதி#$l மா6ய தி�ட<தி6 கீe வா"% எ� 10, காமா?சி ேஜாசிய" 
ெத0வ�; தா" தள, அைம7�, (.49.50 ல�ச) மதி�பi�8லான பண�#$ 28.01.2020 அ6( 
ஒ�ப�த�;�ள,க� ேகா�யதி� வர�ெப'ற கீe#க�ட ஒ�ப�த�;�ள,க� ம6ற<தி6 அ.மதி#$  
 
 

வ 
எ� 

ஒ�ப�ததார� 
ெபய� 

மதி�பi�86 
ப8 ெதாைக 

V. 

ஒ�ப�ததார�6 
ஒ�ப�த�;�ள, 

ெதாைக  
V. 

வ�ைல $ைற�; 
ச)மத# க8த<தி6ப8 

ஒ�ப�த�;�ள, 
ெதாைக  

V. 

சதவ Xத 
வ�பர) 
V. 

1 எ6.சரவண6 4309037.00 4520178.50 4520178.50 மதி�பi�ைட 
வ�ட 4.89% 
அதிக) 

 
அ9வலக $றி�;: 1. வ�ைல# $ைற�; ச)மத# க8த<தி6ப8 மதி�பi�ைடவ�ட 4.89% 

அதிக) வ�ைல வ�கித) ெகா�<�ள தி0.எ .சரவண , 
ஒ�ப�ததார�6 ஒ�ப�த�;�ள,ைய ம6ற) ஏ'கலா). 

2. ம6ற<தி6 அ.மதிைய எதி�ேநா#கி தன, அ9வல� அவ�கள,6 
76 அ.மதி ெப'( பண� உ<தர! வழ�கியைத@) ம6ற) 
அ�கீக�#கலா).  

 ந.க. எ� 187/2020/இ2 
ம.எ�. 72/2019-20 

 
 
 
 



09090909))))    14வ ம<திய நிதி#$l மா6ய தி�ட<தி6 கீe வா"% எ� 17, ேமல ேம?%B ெத0 
Cத; ேக.ஜி.ேக. ெத0 வைர தா" தள, அைம7�, (.35.00 ல�ச) மதி�பi�8லான பண�#$ 
28.01.2020 அ6( ஒ�ப�த�;�ள,க� ேகா�யதி� வர�ெப'ற கீe#க�ட ஒ�ப�த�;�ள,க� 
ம6ற<தி6 அ.மதி#$  
 

வ 
எ� 

ஒ�ப�ததார� 
ெபய� 

மதி�பi�86
ப8 ெதாைக 

V. 

ஒ�ப�ததார�6 
ஒ�ப�த�;�ள, 

ெதாைக  
V. 

வ�ைல $ைற�; 
ச)மத# க8த<தி6ப8 
ஒ�ப�த�;�ள, ெதாைக  

V. 

சதவ Xத வ�பர) 
V. 

1 எ6.சரவண6 3008686.00 3152174.22 3152174.22 மதி�பi�ைட 
வ�ட 4.77% 
அதிக) 

 
அ9வலக $றி�;: 1. வ�ைல# $ைற�; ச)மத# க8த<தி6ப8 மதி�பi�ைடவ�ட 4.77% 

அதிக) வ�ைல வ�கித) ெகா�<�ள தி0.எ .சரவண , 
ஒ�ப�ததார�6 ஒ�ப�த�;�ள,ைய ம6ற) ஏ'கலா). 

2. ம6ற<தி6 அ.மதிைய எதி�ேநா#கி தன, அ9வல� அவ�கள,6 
76 அ.மதி ெப'( பண� உ<தர! வழ�கியைத@) ம6ற) 
அ�கீக�#கலா).  

 ந.க. எ� 187/2020/இ2 
ம.எ�. 73/2019-20 

 
10101010))))    14வ ம<திய நிதி#$l மா6ய தி�ட<தி6 கீe வா"% எ� 20, பDைசய
ப  ெத0வ�; 
தா" தள, அைம7�, (.30.00 ல�ச) மதி�பi�8லான பண�#$ 28.01.2020 அ6( 
ஒ�ப�த�;�ள,க� ேகா�யதி� வர�ெப'ற கீe#க�ட ஒ�ப�த�;�ள,க� ம6ற<தி6 அ.மதி#$  
 
 

வ 
எ� 

ஒ�ப�ததார� 
ெபய� 

மதி�பi�86 
ப8 ெதாைக 

V. 

ஒ�ப�ததார�6 
ஒ�ப�த�;�ள, 

ெதாைக  
V. 

வ�ைல $ைற�; 
ச)மத# க8த<தி6ப8 

ஒ�ப�த�;�ள, 
ெதாைக  

V. 

சதவ Xத வ�பர) 
V. 

1 எ6.சரவண6 2396706.00 2511036.45 2511036.45 மதி�பi�ைட 
வ�ட 4.77% 
அதிக) 

 
அ9வலக $றி�;: 1. வ�ைல# $ைற�; ச)மத# க8த<தி6ப8 மதி�பi�ைடவ�ட 4.77% 

அதிக) வ�ைல வ�கித) ெகா�<�ள தி0.எ .சரவண , 
ஒ�ப�ததார�6 ஒ�ப�த�;�ள,ைய ம6ற) ஏ'கலா). 

2. ம6ற<தி6 அ.மதிைய எதி�ேநா#கி தன, அ9வல� அவ�கள,6 
76 அ.மதி ெப'( பண� உ<தர! வழ�கியைத@) ம6ற) 
அ�கீக�#கலா).  

 ந.க. எ� 187/2020/இ2 
ம.எ�. 74/2019-20 
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