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02.07.2018 ெபா�� 01: ெபர�ப�� நகரா�சி சாைல�பண�க� ேம�ெகா�ள ப�ேரரைண நகரா�சி நி�வாக 
ஆைணய� ெச�ைன, அவ�க !" அ#�ப�ப�டத� ெபா&�' நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன, 
அவ�கள(� 27.06.2018-ஆ� நாள(�ட க)த*தி+ (ந.க.எ/.12981/2018/இ3, நா�.27.06.2018) 
கீ2க/டவா3 தமி2நா' நக�4ற சாைலக� உ�க�டைம�4 தி�ட� 2018-2019-ஆ� ஆ/' நிதிய�� 
கீ2 நிதி ஒ8!கீ' ெச98 நக�ம�ற ஒ�4த+ ெப�3 ம�ற த:�மான� அ#�ப�ைவ!"மா3 
ெத;வ�!க�ப�'�ள8 
நிதி ஒ��கீ� வ�பர� 
 

நகரா�சிய�� 
ெபய� 

 
 

மதி�ப���� 
ெதாைக 

தமி�நா� 
நக��ற 

சாைலக� 
ேம�பா�� 

தி�ட மான%ய 
நிதி 

மாநில 
நிதி�&'/ 
ம�திய 

நிதி�&'  
மான%ய நிதி 

மாநில 
நிதி�&' 

மான%ய ஊ�க 
நிதி 

நகரா�சி 
ப*கள%�� 

ெபர�ப�� 20.00 9.20 6.00 2.80 2.00 

ஒ8!கீ' ெச9ய�ப�ட நிதிய�� கீ2 எ'*8!ெகா�ள�ப�ட பண�க� ம�3� மதி�ப<' வ�பர�. 
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தமி�நா� நக� �ற சாைலக� உ�க�டைம�� தி�ட�    2018 - 2019 
       

வ. 
எ5 

வா�� 
எ5 

சாைல பண�க� ேம7ெகா�8� ப&திகள%� 
வ�பர� 

பண�ய�� 
த�ைம 

சாைலய�� 
ந9ள� கி.ம: 

சாைலய�� 
அகல� 
ம:�ட� 

மதி�ப�� 
ெதாைக 
<.இல�ச

� 

1 1.3 

 இ=நகரா�சி!"�ப�ட >ம?கலி நக�, 
அ�ைன நக� ெமய�� ம�3� "3!" 
ெத&!க�, அ�ைன நக�, 1 அ�4 நக� 
ம�3� A�ப� நக� ெமய�� ம�3� ம"3!" 
ெத&!கள(+ 4திய தா� சாைல ம�3� 
சாைலைய ேம�ப'*8� பண�. 

தா� 
சாைல 

3.250 5.00,4.50 183.00 

  Total  3.250  183.00 

                                 சி�ப� – 2 

1 4 

Ïªefuh£Á¡F£g£l  ó§fh ef® , 
kšèif ef® k‰W« m«k‹ ef® , 
mfkJ ef® , fzgÂ ef®,   FW¡F 
bjU¡fëš òÂa jh® rhiy k‰W«   
jh®rhiyia    nk«gL¤J« gâ 

தா� 
சாைல 

3.050 4.50 176.00 

  Total  3.250  183.00 

சி�ப� – 3 

1 4.11.6 

Ïªefuh£Á¡F£g£l   uhaš ef® , F¿ŠÁ 
ef® ,  bt§fnlròu« fhyâ , rhäa¥gh 
ef® k‰W« »ç‹  Á£o , fhkuhI® ef® 
M»a  FW¡F bjU gFÂfëš  òÂa 
jh®rhiy    k‰W«   jh® rhiyia  
nk«gL¤Jjš gâ. 

தா� 
சாைல 

3.430 4.50 186.00 

  Total  3.430  186.00 
 

 



 சி�ப� – 4 

1 6,7 

Ïªefuh£Á¡F£g£l j§f« ef® , ghuÂ 
ef® , k‰W« nuh° ef® gFÂfëš     òÂa 
jh® rhiy k‰W« jh® rhiyia 
nk«gL¤J« 

தா� 
சாைல 3.550 5.00 196.00 

  Total  3.550  196.00 

சி�ப� – 5 

1 7,8 

இ=நகரா�சி!"�ப�ட கணபதி நக�, AM நக�, 
பாரதிதாச� நக�, ர?கமண� நக�, SR நக�, 
ம�3� KK நக�, ஆகிய ப"திகள(+ 4திய 
தா�சாைல ம�3� தா� சாைலைய 
ேம�ப'*8� பண�, 

தா� 
சாைல 3.060 4.50 170.00 

  Total  3.060  170.00 

சி�ப� – 6 

1 8,9 

இ=நகரா�சி!"�ப�ட ப�ள(வாச+ ெத&, 
ராஜா நக�, த:ர� நக�, அCைவயா� ெத&, 
ம�3� கா�*தி! ெப�ேரா+ ப?! ப��பற� 
ஆகிய ப"திகள(+ 4திய தா�சாைல ம�3� 
தா� சாைல ேம�ப'*8� பண�. 

தா� 
சாைல 

3.080 4.50 179.00 

  Total  3.080  179.00 

சி�ப� –7 

1 9,10 

இ=நகரா�சி!"�ப�ட த:ர� நக�, 
மா;ய�ம� ேகாவ�+ ெத&, ம�3� VAO 
ஆப<D ப��4ற� ஆகிய ப"திகள(+ 4திய 
தா� சாைல ம�3� தா� சாைலைய 
ேம�ப'*8� பண�.   

தா� 
சாைல 3.120 6.00 186.00 

  Total  3.120  186.00 
 

 



 
சி�ப� – 8 

1 10 

இ=நகரா�சி!"�ப�ட ேவல� நக�, TELC 
ப�ள( ெத&, VAO ஆப<D, கெல!ட� ஆப<D 
ேரா', TIC ஆப<D கிழ!" ம�3� ேம�" 
ப"திகள(+ 4திய தா� சாைல ம�3� தா� 
சாைலைய ேம�ப'*8� பண�. 

தா� 
சாைல 

2.260 5.00,7.00 165.00 

  Total  2.260  165.00 

சி�ப� –9 

1 10,5, 

11 

இ=நகரா�சி!"�ப�ட கெல!ட� ஆப<D 
ேரா', ேம�" ம�3� கிழ!", அ&ணாFசல 
நக�, ம�3� ச=த� நக� ப"திகள(+ 4திய 
தா� சாைல ம�3� தா� சாைலைய 
ேம�ப'*8� பண�. 

தா� 
சாைல 

2.850 4.50,7.00 197.00 

  Total  2.850  197.00 

சி�ப� –10 

1 
11, 

13,14,

15 

இ=நகரா�சி!"�ப�ட ெவ?கடாஜலபதி நக�, 
ேகா+ட� ேக�D நக�, ராதாகி&Gண� 
நக�, ேம;4ர�, மதனேகாபால4ர�, 
ேம�'*ெத&, ம�3� உேச� டா!ட� ெத& 
ஆகிய ப"திகள(+ 4திய தா� சாைல ம�3� 
தா� சாைலைய ேம�ப'*8� பண�. 

தா� 
சாைல 

3.180 4.50,5.00 167.00 

  Total  3.180  167.00 

சி�ப� –11 

1 20,21 

இ=நகரா�சி!"�ப�ட தி&வ� வ� ெத&, 
அ/ணா ெத&, AVR நக�, 8ைரசாமி நக�, 
ம�3� அரணாைர ெத�", ஆகிய 
ப"திகள(+ 4திய தா� சாைல ம�3� தா� 
சாைலைய ேம�ப'*8� பண�. 

தா� 
சாைல 

3.500 4.50 195.00 

  Total  3.500  195.00 

  Total Project Cost  34.330  2000.00 

 



 ேம�க/டவா3 ஒ8!கீ' ெச9ய�ப�ட நிதி!"�, நகரா�சி ப?கள(�4 ெதாைக 2.00 ேகா)!"� பண� 
ேம�ெகா�ள தயா� ெச9ய�ப�ட மதி�ப<�'* ெதாைக!" ம�ற*தி� அ#மதி!" ைவ!க�ப'கிற8. 

 

அ>வலக&றி�� 
1. ேம�க/ட பண� சாைல�பண�க� எ�பதா+ பண�ய�� அவசர அவசிய� க&தி ெபா8 நல� க&தி 

ம�ற� பதிJ ெச9யலா�.  
2. ேமK�, ேம�க/டவா3 ஒ8!கீ' ெச9ய�ப�ட நிதிய�+ நகரா�சி ப?கள(�4 ெதாைக ெபா8 

நிதிய�+ ஈ' ெச9ய ம�ற� அ#மதி வழ?கலா�. 
 

              ந.க.எ5.5068/2018/இ1 

 

 

02.07.2018 ெபா�� 02: இ=நகரா�நிய�� கீ2 அய!கி வ&� இர/' அ�மா உணவக?க !" ேதைவப'� 
அ;சி, ஆய�+, ப&�4 வைகக�, மள(ைக சாம�க�, கா9கறிக�, ேகD 
சிலி/ட�,ேடா!க�அFசி'த+,மி�க�டண�.பண�யாள�க� ,ஊதிய� பா+ ெகா�Nத+ ,பாரம;�4 

ெசலவ�ன� ம�3�இதர ெபா&�க� வா?கி வழ?கிட ஆ"� உ*ேதச ெசலவ�ன*ெதாைகO40.00 
(இல�ச*தி�!") ம�ற*தி� அ#மதி ேகார�ப'கிற8, 
 

அ>வலக &றி��:  
                          அ#மதி!கலா� 
ந.க.எ516393/2014/எB     
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02.07.2018 ெபா��03: இ=நகரா�சி ெபா8 நிதி 2018-2019-ஆ� ஆ/' நிதிய�லி&=8 கீ2க/ட வ�பர�ப) 

பண�க !" 29.05.2018-ஆ�  ேததிய�3 வ�ைல�4�ள( ேகா;யதி+ வர�ெப�ற வ�ைல�4�ள(ைய இ3தி 
ெச9ய ம�ற*தி� பா�ைவ!"�, N)வ��"� ைவ!க�ப'கிற8. 
 

ெபா� நிதி  2018-2019 

வ. 

எ5 
பண�ய�� வ�பர� 

மதி�ப�� 

ெதாைக 

(இல�ச�) 

வர�ெப7ற 

வ�ைல���ள% ய�� 

வ�பர� 

பராமC�� 

ஒ� 

கண�ண��& 

பராமC�� ஒ� 

ப�C5ட��& 
ச�வ� 

1 

இ=நகரா�சிய�+ 

உ�ள கண�ண� 
ம�3� 

ப�;/ட�க� 

ஓரா/)�" 

பராம;�4 

ேம�ெகா� த+ 

1,50,000/- 

Links Refilling 

Ram Theatre  Oppo

siteAkila Complex 

1st Floor, 

Perambalur 

3000/- 3000/- 6000/- 

2  

SR Computers 

SR Complex 

2nd Floor 

Perambalur 

3100/- 3200/- 6100/- 

 

அ>வலக &றி�� 
1. ேம�க/ட பண�ய�+ "ைற=த வ�ைல�4�ள( அள(*த LINKS REFILLING ெபர�ப�� அவ�கள(� 

"ைற=த மதி�ப<�)ைன ஏ�கலா�. 
                                                                             ந.க.எ5.4372/2018/இ1 
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02.07.2018 ெபா�� 04:  இ=நகரா�சிய�� அ�றாட நடவ)!ைககைள க/காண�!"� ெபா&�' 
ஏ�ப'*த�ப�ட CCTV ேகமரா!கள(� பதிJக� பதிJ ெச9W� HARD DISK CAPACITY ய�� 
அளJ – 4 TB – 2 எ/ண�!ைகய�+ மா�3வத�" ஆ"� ெசலவ�ன� O.26000/- !"�, ேம�ப) 
வ�ைல�4�ள( ேகா;யதி+ வர�ெப�ற வ�ைல�4�ள(கள(+ "ைற=த வ�ைல�4�ள( அள(*த 
AAA SYSTEMS AND PHERIPHERALS நி3வன*தி�" ேவைல உ*தரJ வழ?கJ�, ம�3�  
ெதாைக வழ?கJ� ம�ற*தி� பா�ைவ!"�, அ#மதி!"� ைவ!க�ப'கிற8. 

வ. 

எ5 
பண�ய�� வ�பர� 

மதி�ப�� 

ெதாைக 

(இல�ச�) 

வர�ெப7ற வ�ைல���ள% ய�� 

வ�பர� 

HARD DISK 
4TB per No. 

1 

 

இ=நகரா�சிய�+ உ�ள CCTV 
ேகமரா!கள(� பதிJக� பதிJ 
ெச9W� HARD DISK CAPACITY 
ய�� அளJ – 4 TB – 2 
எ/ண�!ைகெபா&*8த+ 

26,000/- 

Blue System Computer 
Sales  

 

11800/- 

AAA Systems and 

Pheripherals 
11500/- 

அ>வலக &றி�� 
 

1. ேம�க/ட பண�ய�+ "ைற=த வ�ைல�4�ள( அள(*த AAA Systems and Pheripherals அவ�கள(� 
"ைற=த மதி�ப<�)ைன ஏ�கலா�. 

2. அவசர அவசிய� க&தி ேவைல உ*தரJ வழ?கி, ெதாைக வழ?கJ� ம�ற� 
அ#மதி!கலா�. 

                                                                                 ந.க.எ5.6246/2018/இ1 
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02.07.2018 ெபா�� 05:  இ=நகரா�சிய�+ உ�ள அைன*8 இ&!ைக ப�;J கண�ன(க !" ெச+K� வய�க�, 
ப�ள!பா9/'க� அKவலக� ஆர�ப�!க�ப�டெபாu8 ேபாட�ப�' த�ெபாu8 பuதைட=8 
உ�ளதா+ வ;வA+ ைமய� ம�3� அKவலக பண�க� பாதி!க�ப'வதா+ vப�எD உ�ள 
ேப�ட;க� ெசய+ இழ=8வ��டப)யா+ 4திதாக மா�ற� ெச9யJ�, அவசர அவசிய� க&தி 
வ�ைல�4�ள( ெப�3 பண�கைள ேம�ெகா�ளJ�, அத�கான உ*ேதச ெசலவ�ன� O.2,75,000/- !"� 
ம�ற*தி� அ#மதி ேவ/ட�ப'கிற8. 
அ>வலக &றி�� 

1. ம�ற� அ#மதி!கலா�  
2. அவசர அவசிய� க&திW�, வ;வA+ பண�ய�� அவசிய� க&திW� ெபா8ம!கள(� நல� க&திW� 

வ�ைல�4�ள( ெப�3பண� ேம�ெகா�ள ம�ற� அ#மதி!கலா�. 
 

                                                                         ந.க.எ5.7300 /2018/இ1 
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02.07.2018 ெபா�� 06 :  இ=நகரா�சிய�+ உ�ள அைன*8 இ&!ைக ப�;J கண�ன(க !" 
தைடய�+லா மி�சார� ெபற vப�எD ேப�ட;க� ச�ைள ெச98 ெபா&*த வ�ைல�4�ள( 
ேகா;யதி+ வர�ெப�ற வ�ைல�4�ள(கள(+ "ைற=த வ�ைல�4�ள( அள(*த SunPower Control 
நி3வன*தி�" ேவைல உ*தரJ வழ?கJ�, ம�3�  ெதாைக வழ?கJ� ம�ற*தி� 
பா�ைவ!"�, அ#மதி!"� ைவ!க�ப'கிற8. 
 

வ. எ5 பண�ய�� வ�பர� 

Grace 
Marketting 
Trichy 

 

Sunpower Control 

Ultra 

Powersolutio

ns 

1 

 

vப�எD ேப�ட;க� 65 Ah 
5900/- 5600/- 5750/- 

vப�எD ேப�ட;க� 42 Ah 
     4375/- 4160/- 4250/- 

Electricall Plugpoint fitting Wiring 

and Installation charges   27000/- 24500/- 26500/- 

அ>வலக &றி�� 
 

1. ேம�க/ட பண�ய�+ "ைற=த வ�ைல�4�ள( அள(*த Sunpower Control அவ�கள(� "ைற=த 
மதி�ப<�)ைன ஏ�கலா�. 

2. அவசர அவசிய� க&தி  தன( அKவல;� N� அ#மதி� ெப�3 ேவைல உ*தரJ 
வழ?கிடJ�, ெதாைக வழ?கJ� ம�ற� அ#மதி!கலா�. 

                                                                                          ந.க.எ5.7300/2018/இ1 
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02.07.2018 bghUŸ bghUŸ bghUŸ bghUŸ 07 : : : : bgu«gÿ® efuh£Á 02.07.2004  M« M©L Kjš _‹wh« ãiy efuh£Áahf ju« 
ca®¤j¥g£lJ. ng%uh£Áahf ÏU¡F«bghGJ jäœehL FoÚ® tofhš thça« _y« bfhŸël« T£L   
FoÚ® Â£l¤Â‹ Ñœ m‹iwa k¡fŸ bjhif fz¡bfL¥Ã‹go  ehŸ x‹W¡F  3.20 MLD  efuh£Á¡F 
tH§f  Â£lä£L  ehsJ njÂ tiu 2.80 MLD  FoÚ® bgw¥g£L   efuh£Á¡F brhªjkhd Âwªj btë 
»zWfŸ _y« 0.5 MLD  «  bkh¤j« 3.30 MLD ia bfh©L  FoÚ® tofhš thça« _y« 3 nkšãiy 
Ú®¤nj¡f bjh£ofŸ f£l¥g£L ga‹gh£oš ÏUªJ tªjJ.  flªj 2013-2014 M« M©L xU§»izªJ 
ef®òw mÃéU¤Â Â£l¤Â‹ _y« TLjyhf 3 nkšãiy Ú®¤nj¡f bjh£ofŸ efuh£Á _y« f£l¥g£L 
j‰nghJ bkh¤j« 6 nkšãiy Ú®¤nj¡f bjh£ofŸ mik¡f¥bg‰W 6 FoÚ® k©ly§fshf Ãç¡f¥g£L 
Âdrç 4.70  MLD  j©Ù®  bgw¥g£L  k¡fS¡F 92 LPCD   v‹w mo¥gilæš tH§f¥g£L tU»wJ. 
nkY« Ïªefuh£Áæš bkh¤j« cŸs 16860 FoæU¥òfëš 8046 FoÚ® Ïiz¥ò tH§f¥g£L cŸsJ. Ûj« 
cŸs 6800  Foæ¥òfS¡F òÂajhf FoÚ® Ïiz¥òfŸ tH§F« gâ¡F  TUFIDCO _y« t£oæšyhj 
fldhf            %. 232.50 Ïy£r¤Â‰F gâ nk‰bfhŸs efuh£Á ã®thf Miza® br‹id mt®fë‹ 
ã®thf mDkÂ bgw¥g£LŸsJ.  

nkY« 29.06.2018 m‹W eilbg‰w MŒÎ T£l elto¡ifæš efuh£Á ã®thf Miza® br‹id 
mt®fŸ m¿ÎW¤Âaj‰»z§f mid¤J gFÂfS¡F« ÂdK« Óuhd FoÚ® tH§f VJthf j‰bghGJ 
cŸs FoÚ® éãnahf Kiwia (  Distribution system)  rç brŒJ mid¤J gFÂfS¡F« xnu khÂçahd 
FoÚ® mG¤j¤Jl‹ Toa éãnahf Kiwahf (  District metering area )  kh‰¿ mik¡f fyªjhnyhrf® 
ãaä¤J éçthd Â£l m¿¡if jah® brŒaÎ« nkY« Ïj‰fhd bryéd¤ij  (Project Development 

Grand Fund)  9 mšyJ Project preparatory fund (PPF) ãÂæ‹ Ñœ nk‰bfhŸsÎ« jå mYty® 
mt®fë‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò     

mDkÂ¡fyh«  

                                                                               e.f.v©. 7264/2018/Ï1 
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