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அ���ட�தி	 கல��ெகா�டவ�க� – ÂU . ெப�ெப�றி ெடர�� லிேயா�,M.Sc.,  
       ஆைணயாள�(ம) தன* அ+வல� 

bghU£fŸ 
1) இநகரா�சி�0�ப�ட ப0திகள*	 ேகாவ1� – 19 த456 7�ென8ச9�ைக 
நடவ:�ைககைள ேபா�கால அ:5பைடய1	 ேம�ெகா�ள கப;ர 0:ந<�, நிலேவ=6 0:ந<� 
ம�>= ேதைவயான த456 உபகரண@க� வா@0வத�0 அAமதி�0=, அத�கா0= 
உ�ேதச ெசலவ <ன ெதாைக B. 100000/- �0 ம�ற�தி�0 ெபாF� ைவ�க அAமதி�0= 
ேம+= அவசர அவசிய= கFதி தன* அ+வல�/ஆையள� 7� அAமதி ெப�> 
த�ேபாைதய அவசர ேதைவ�காக Tampcol, Chennai நி>வன�திடமிF� வ1நிேயாக உ�தரR 
வழ@க ம�ற அAமதி ேவ�ட5ப4கிற�. 

அ.� 
1. ேதாராய ெசலR B. 100000/- ம�ற= அ@கீக9�கR=. 
2. ெபா� ;காதார நல� கFதி ேம�ப: அர; அ@கீக9�க5ப�4�ள நி>வன�தி�0 
ேநர:யாக உ�தரR வழ@கியைதV= ம�ற= அ@கீக9�கR=. 
k‹w¤ Ô®khd« v©. 1686, ehŸ.28.08.2020. 
m§Ñfç¡f¥gL»wJ.                                            
 

2) இநகரா�சி�0�ப�ட ப0திகள*	 ேகாவ1� – 19 த456 7�ென8ச9�ைக 

நடவ:�ைககைள ேபா�கால அ:5பைடய1	 ேம�ெகா�ள ேதைவயான கிFமி நாசின* 

ெபாF�க� வா@0வத�0 அAமதி�0= அத�கா0= உ�ேதச ெசலவ1ன ெதாைக B. 

170000/-(Rupees One lakh seventy thousand) இநகரா�சி வFவாa நிதிய1லிF� வழ@0வத�0= 

அAமதி ேவ�ட5ப4கிற�.ேம+= அவசர அவசிய= கFதி தன* அ+வல�/ஆைணயாள� 

அவ�க� 7� அAமதி ெப�> ஒ5பத56�ள* ேகா9யத�0= ம�ற அAமதி 

ேவ�ட5ப4கிற�. 

அ.� 

1. ெபா� ;காதார அவசர அவசிய= கFதி ேம�ப: ெசலவ <ன�தி�0 அAமதி�0= தன* 

அ+வல�/ஆைணயாள� அவ�க� 7� அAமதி ெப�> ஒ5பத56�ள* ேகா9யத�0= 

ம�ற= அAமதி வழ@கலா=. 

ந.க.எ�. 365/2020/அ2. 

k‹w¤ Ô®khd« v©. 1687, ehŸ.28.08.2020. 
mDkÂ¡f¥gL»wJ.                                            
 

 

 



3)திட�கழிR ேமலா�ைம தி�ட= IUDM 2018-2019 � கிg ப�மனாப6ர= 
நகரா�சி�0�ப�ட மF��ேகா�ைட உர�கிட@0 ப0திய1	 கச4 கழிR ந<� 
கழிR ந<� ;�திக956 ஆைல அைம�த	  பண1�கான ஒ5பத56�ள*ேகாF=  
அறிவ15ப1ைன இய�0ந�, ெசaதி ம�க� ெதாட�6��ைற , ெச�ைன வாய1லாக  
மாநில அளவ1லான தினச9 நாள*தg (ஆ@கில= ம�>=  தமிg)  (ம) மாநில 
ஒ5பத56�ள* ெசaதி மல9	 Ravi Publicity Service,Chennai  எ�ற நி>வனதார� 
hல= ப1ர;ர= ெசaதைம�0 கீg�க�டவா> வ1ைல5ப�:ய	 
வர5ெப�>�ள�. 
 

வ.எ� நாள*தg ெபய�  ப1ர;ர= 
ெசaய5ப�ட 
ேததி  

அளR ெதாைக B. 

1. DECCAN CHRONICLE- 
TAMILNADU 

30/05/2019 10(W)x 5H  34650.00 

2. THE HINDU- 
TAMILNADU 

30/05/2019 10(W) x 5H 38700.00 

Total 73350.00 
SGST  2.5% 1833.75 
CGST 2.5% 1833.75 
Grand Total 77018.00 

ேம�க�ட ப�:யலி� ப: ெதாைக B. 77018.00 ஐ  Ravi Publicity Service 

Chennai  அவ�கj�0 வழ@க ம�ற�தி� அAமதி ேவ�ட5ப4கிற�. 
(ந.க.எ$. 120/2019/இ1)  
k‹w¤ Ô®khd« v©. 1688, ehŸ.28.08.2020. 
m§Ñfç¡fg¥g£lJ.                                            

4)திட�கழிR ேமலா�ைம தி�ட=(SWM) 2018-2019 � கிg ப�மனாப6ர= 

நகரா�சி�0�ப�ட  ப0திகள*	 ஒ5பத அ:5பைடய1	 59 �56ரR 

பண1யாள�க� ஒ5பைட56 ெசaV= பண1�கான ஒ5பத56�ள*ேகாF=  

அறிவ15ப1ைன இய�0ந�, ெசaதி ம�க� ெதாட�6��ைற , ெச�ைன வாய1லாக  

மாநில அளவ1லான தினச9 நாள*தg (ஆ@கில= ம�>=  தமிg)  (ம) மாநில 

ஒ5பத56�ள* ெசaதி மல9	 Ravi Publicity Service,Chennai  எ�ற நி>வனதார� 

hல= ப1ர;ர= ெசaதைம�0 கீg�க�டவா> வ1ைல5ப�:ய	 

வர5ெப�>�ள�. 

வ.எ$ நாள,த. ெபய2  ப3ர5ர6 

ெச8ய9ப:ட 

ேததி  

அள> ெதாைக @. 

1. The New Indian Express- 

Tamilnadu 

13/12/2018 10(W)x 5H  48750.00 

2. Makkal kural – Tamilnadu 13/12/2018 10(W) x 5H 33750.00 

Total 82500.00 

SGST  2.5% 2062.50 



CGST 2.5% 2062.50 

Grand Total 86625.00 

ேம�க�ட ப�:யலி� ப: ெதாைக B.86625.00 ஐ  Ravi Publicity Service Chennai  

அவ�கj�0 வழ@க ம�ற�தி� அAமதி ேவ�ட5ப4கிற�. 

(ந.க.எ$. 2047/2018/இ1)  

k‹w¤ Ô®khd« v©. 1689, ehŸ.28.08.2020. 
m§Ñfç¡fg¥g£lJ.                                         
5) ெபா� ேமலாள�, ஆவ1�, க�ன*யா0ம9 மாவ�ட ��4றR பா	 

உ�ப�தியாள�க� ஒ�றிய=, நாக�ேகாவ1	 நி>வன�தி� க:த�தி	 

ப�மனாப6ர= நகரா�சி�0 ெசாதமான த�கைல ப0திய1	 ெபா�5பண1��ைற 

அ+வலக�தி� அFகி	 உ�ள கைட எ�-8-ஐ ஆவ1� பாலக= அைம�� பா	 

ெபாF�க� வ1�பைன ெசaதிடR= அத�கான உ9ய வாடைக ெதாைகய1ைன 

ெச+�திட தயாராக உ�ளதாகR= ெத9வ1�க5ப�4�ள�. 

 ேம�ப: த�கைல பைழய ேபF� நிைலய டR�ஹா	 கைட எ� – 8 

த�ேபா� காலியாகேவ உ�ள�. ேம�ப: கைடய1ைன 7 7ைற ம> 

ஏல=/ஒ5பத56�ள* ேகா9V= ஏல=/ஒ5பத56�ள* ேகார எவF= 7� 

வரவ1	ைல. ேம�ப: கைடய1� பைழய வாடைக B.6745/- ஆ0=. ஆவ1� 

நி>வன= அர; சா�6 நி>வன= எ�பதா	 ெபா� ஏல= தவ1��� 

வ1தி7ைறகைள தள�R ெசa� ைவ56�ெதாைக ெச+��வதி	 இF� 

வ1ல�கள*�� h�> மாத வாடைகய1ைன 7�பணமாக ெச+�தR=, அர; 

வழிகா�4த	ப: த�ேபாைதய சைத மதி56 B.9000/- என மாத வாடைக 

நி�ணய= ெசa�= (அத�கான G.S.T. ெச+�த5பட ேவ�4=). 2020-2021-= ஆ�4 

ெபா� ஏல= ம�>= 0�தைக ஒ5பத56�ள* அறி�ைகய1� ப: உ9ய 

நிபைதைனகjட� த�கைல பைழய ேபF� நிைலய கைட எ� – 8-ஐ ெபா� 

ேமலாள� ஆவ1�, க�ன*யா0ம9 மாவ�ட ��4றR பா	 உ�ப�தியாள�க� 

ஒ�றிய=, நாக�ேகாவ1	 நி>வன�தி�0 ஒ��கீ4 ெசa� வழ@கிட ம�ற�தி� 

அAமதி�0. 

(ந.க.எ�.783/2020/அ1)   

k‹w¤ Ô®khd« v©. 1690, ehŸ.28.08.2020. 
mDkÂ¡f¥gL»wJ.  
 

 

 
                                        



 6) ப�மனாப6ர= நகரா�சி�0�ப�ட 21 வா�4கள*� திF�தியைம�க5ப�ட 

வா�4 எ	ைலக� ம�>= ெதF�கைள உ�ளட�கிய 6திய வைரபட= ம�க� 

ெதாைக கண�ெக456 2021-�0 ேதைவ5ப4கிற�. அத�கான உ�ேதச ெசலவ1ன= 

ெதாைக B. 96000/-(Fபாa ெதா�p�றாய1ர= ம�4=) ம�ற�தி� ஒ56த+�0. 

அ.0- ம�ற= அAமதி வழ@கலா= 

(ந.க.எ�.746/2020/TPI) 
k‹w¤ Ô®khd« v©. 1691, ehŸ.28.08.2020. 
mDkÂ¡f¥gL»wJ.  
7) இநகரா�சி�0�ப�ட வா�4 எ� 10, கதR எ� 22/51 A எ�ற எ� ெகா�ட 

திF. ப�Fத<� எ�பவ9� 0:ய1F5ப1�0 வழ@க5ப�ட 0:ந<� இைண56 வண1க 

பய�பா�:	 உ�ள�. வFவாa ஆaவாள9� அறி�ைகய1	 ேம�ப: 0:ந<� 

இைண56 வண1க பய�பா�:லிF� 0:ய1F56 பய�பா�:�0 

மா�ற5ப�4�ள� என ெத9வ1���ளா�. 

 அத�ப: ேம�க�ட 0:ய1F56 பய�பாடாக  இF� வFவதா	 0:ந<� 

இைண56 வ9வ1தி5ப1ைன வண1க உபேயாக பய�பா�:லிF� 0:ய1F56 

உபேயாக இைண5பாக மா�ற= ெசa� வழ@க ம�ற அAமதி 

ேவ�ட5ப4கிற�. 

(ந.க.எ�.1596/2019/இ1) 

k‹w¤ Ô®khd« v©. 1692, ehŸ.28.08.2020. 
m§»fç¡f¥g£lJ. 

8) இநகரா�சி�0 ேதைவயான  மா�8 2021 வைர�0= ேதைவயான TONER க� 

வா@0வத�0 உ�j� ம�>= ெவள*ய� வ1நிேயாக�த�க� hல= 

வ1ைல56�ள* ெப�> வா@கR= அத�கான உ�ேதச ெசலவ1ன= B. 100000/- 

நகரா�சி ெபா� நிதிய1	 இF� ேம�ெகா�ளR= ம�ற�தி� அAமதி�காக. 

(ந.க.எ�. 1982/2018/அ1) 

k‹w¤ Ô®khd« v©. 1693, ehŸ.28.08.2020. 
m§»fç¡f¥g£lJ 

9) இநகரா�சி அ+வலக�தி	 த< வ1ப�� ஏ�படாத வ�ண7=, ;காதார ேக4 

ஏ�படாத வைகய1	 ேபா��கால அ:5பைடய1	 த< அைண�0= கFவ1 

ெபாF�த5ப�ட�. 

 ேம�க�ட த< அைண�0= கFவ1 ெபாF�த5ப�4 ஓரா�4 கால= கடத 

நிைலய1	 அத�0 REFILL SERVICE ெசaய5ப�ட�. அத�ப: REFILL SERVICE 



ெசaய5ப�ட வைகய1	 ெதாைக B. 2850/- ஐ நி>வனதா�� Arasu Fire Service, 

Tirunelveli அவ�கj�0 வழ@க ம�ற�தி� அAமதி ேவ�ட5ப4கிற�. 

ந.க.எ�. 529/2019/இ1. 

k‹w¤ Ô®khd« v©. 1694, ehŸ.28.08.2020. 
m§»fç¡f¥g£lJ 

10) இநகரா�சி�0�ப�ட மF��ேகா�ைட உர�கிட@0 ப0திய1	 

எ9வாV தகன ேமைட  (Gasifier Crematorium )  அைம�0= பண1க� 

ேம�ெகா�ள இF�0= ப0திய1	 ம�ண1� த�ைமைய ( SOIL TEST REPORT ) 

ஆaR ெசa� அத�கான சா�> ெபறR= ம�>=  க�4மான பண1க� 

ேம�ெகா�ள STRUCTURAL DESIGN  ெபறR=  7த	வ�, அர; ெபாறிய1ய	 

க	+9 ,திFெந	ேவலி அவ�கj�0 20.03.2020 அ�> க:த= அA5பப�ட�. 

அத�ப: 7த	வ�, அர; ெபாறிய1ய	 க	+9 ,திFெந	ேவலி  

அவ�கள*� க:த= எ� 20/GCE/CIVIL /CONSULTANCY /2020 . நா� 18.6.2020 � ப:  

வ1ைல5ப�:ய	 வர5ெப�> அத�கான ெதாைக B.21240/- ைன வ@கி 

வைரேவாைலயாக (வைரேவாைல எ$122619530, நாQ.15.07.2020) இRவSவலக 

கTத6 Uல6 அV9பப:டW.  ேமYபT எ9வாV தகன ேமைட  (Gasifier 

Crematorium )  அைம�0= பண1க� ேம�ெகா�ள இF�0= ப0திய1	 

ம�ண1� த�ைமைய  ஆaR ெசa� அத�கான அறி�ைகய1ைன ( SOIL TEST 

REPORT ) 7த	வ�, அர; ெபாறிய1ய	 க	+9 ,திFெந	ேவலி  அவ�கள*� 

க:த= எ� 20/GCE/CIVIL /CONSULTANCY /2020 . நா� 07.08.2020 � ப:  

சம�5ப1�க5ப�4�ள�. 

ேம+= ேம�க�ட ப0திய1	 STRUCTURAL DESIGN  தயா� ெசa� அறி�ைக 

ம�>= வைரபட�திைனV= 7த	வ�, அர; ெபாறிய1ய	 க	+9 

,திFெந	ேவலி  அவ�கள*� க:த= எ� 20/GCE/CIVIL /CONSULTANCY /2020 . நா� 

10.08.2020 � ப: இ|வ+வலக�தி	 சம�5ப1�க5ப�4�ள�. 

அத�ப: STRUCTURAL DESIGN  ம�>= வைரபட=  தயா� 

ெசaய5ப�டைம�0= 7த	வ�, அர; ெபாறிய1ய	 க	+9 ,திFெந	ேவலி  

அவ�கள*� க:த= எ� 20/GCE/CIVIL /CONSULTANCY /2020 . நா� 07.08.2020 � ப: 

கீg�க�ட வ1பர5ப: வ1ைல வ1பர�0றி56 ப�:ய	 வர5ெப�>�ள�. 

 

 



PROFORMA INVOICE 

Name of the Party : The Commissioner Padmanabhapuram 
Municipality. 

Nature of Consultancy  : Structural Design and Drawing for the 
Construction of Gasfier Crematorium at 
Marunthukootai compost yard of 
Padmanabhapuram Municipality. . 

Consultancy Chagres : Total - Rs.10620/- For Three Locations 
(Rs.9000/-+GST  Rs .1620/- 

 

ேம�க�ட வ1பர5ப: STRUCTURAL DESIGN  ம�>= வைரபட=  தயா� 

ெசaய5ப�டைம�கான ெதாைக B.10620/- ைன  7த	வ�, அர; ெபாறிய1ய	 

க	+9 ,திFெந	ேவலி எ�ற ெபய9	 வ@கி வைரேவாைலயாக தயா� ெசa�  

வழ@க ம�ற�தி� அAமதி ேவ�ட5ப4கிற�. 

(ந.க.எ$ 775/2019/இ1)  

அ.�;- ம�ற= அAமதி�கலா=.  

k‹w¤ Ô®khd« v©. 1695, ehŸ.28.08.2020. 
mDkÂ¡f¥g£lJ. 

11) இநகரா�சி�0�ப�ட ப0திய1	 தமிழக அரசி� hல= 2017-2018 ம�>= 

2018-2019 – ஆ= ஆ�:	 ெசய	ப4�த5ப�ட தி�ட5பண1களான ஈரா�4 

சாதைனகைள ம�கைள ெச�றைடV= வைகய1	 தினகர� நாள*தழி	 சாதைன 

மல9	 வ1ள=பர=  ெசaய5ப�டைம�0 KAL PUBLICATIONS , Ngl. எ�ற 

நி>வனதார9டமிF� கீg�க�டவா> வ1ைல5ப�:ய	 வர5ெப�>�ள�. 

வ.எ$ ப:Tய` எ$ 
/நாQ 

நாள,த. ெபய2 ெதாைக @. 

1 3300147480, 
07.03.2019. 

தினகர� , 
நாக�ேகாவ1	 

9500/- 

  SGST @2.50 % 237.50 
  CGST  @2.50 % 237.50 
  TOTAL 9975.00 



  ேம�க�ட வ1பர5ப: ெதாைக @.9975/- ஐ KAL PUBLICATIONS , Ngl. எ�ற 

நி>வனதா�F�0 வழ@க ம�ற அAமதி ேவ�ட5ப4கிற�.  

k‹w¤ Ô®khd« v©. 1696, ehŸ.28.08.2020. 
mDkÂ¡f¥gL»wJ. 

12)இநகரா�சிய1	 2019-2020 – ஆ= ஆ�4 தண1�ைக ஆaR நைட ெபற 
இF5பதா	 2019-2020 – ஆ= ஆ�4�கான Water Supply demand Regiester Arrear 
ம�>= Current   Regiester  தயா� ெசaய ேவ�:V�ள�. 

அத� ப: இநகரா�சி அ+வலக�தி	  உபேயாகப4�தி வF= ஒள* நக	 
இயதிர= ( XEROX MACHINE ) ப�தைடத காரண�தினா	 ப19�ட� எ4�க 
இயலாத நிைலய1	 உ�ள� .ேம+= ேம�க�ட Water Supply demand Regiester Arrear 
ம�>= Current   Regiester ஆகியைவ ;மா� 2500 ப�க@க� ெகா�டதா	 அவசர= 
அவசிய= கFதி ெவள*ய1	 எ4�தைம�0�டான ெசலவ1ன= B.1492/- ஆ0=. 
ேம�க�ட ெசலவ1ன= இ|வ+வலக இளநிைல உதவ1யாள� திF. க�ண� 
அவ�களா	 வழ@க5ப�ட�. 

எனேவ ேம�க�ட ெசலவ1ன�ெதாைக B.1492/- ஐ திF. க�ண� 
அவ�கj�0 வழ@க ம�ற அAமதி ேவ�ட5ப4கிற�.  

(ந.க.எ� 1275/2018/இ1) 

k‹w¤ Ô®khd« v©. 1697, ehŸ.28.08.2020. 
mDkÂ¡f¥gL»wJ. 


