
ெபா��..1 
   நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�களி� க�த� 
ந.க.எ�.17018/20180%வ1, நா�. 23.08.2018� ப�'� ச�டம�ற மானிய+ ேகா-+ைக எ�. 34, 
2018-2019 அறிவி23 எ� 144 ெத-வி+க2ப�5�ளப� நகரா�சிகளி4 உ�ள அைன78 
வா�5களி9� உய�தரமான %�ந:� மிக+%ைற;த விைலயி4 வழ>க தானிய>%� 
%�ந:� ைமய>க� AUTOMATIC VENDING CENTRE) நி?வ2படேவ�5� எ�ற அரசி� 
ெசயலா+க ெகா�ைகயி� ப�, 

1 @லதன ெசலவின� தனியா� ெதாழி4 நி?வன>க� அ4ல8 ெதாழி4 
Aைனேவா�கைள சா�;8 இ7தி�ட� ெசய4ப57திட ேவ�5ம. 

2 இய+%த4 மCற� பராம-2பிCகான ெசலவின>க�, பயன:�டாள�களிடமி�;8 
ெபற2ப5� க�டண7ைத ைவ7ேத ADைமயாக ேமCெகா�ள2படேவ�5�. 

3 மி� க�டண� க�டைம23 ஏCப57திய த�னா�வ ெதா�5 நி?வன>க� @ல� 
ேமCெகா�ள2பட ேவ�5�. 

4 ெபா8 ம+கF+% 1 லி�ட� G7திக-+க2ப�ட %�ந:�  35 ைபசா எ�ற விகித7தி4,20 
லி�ட� %�ந:� I. 7/-+% வழ>கேவ�5�. 

5 அைன78 %�யி�23கF� பய�ெப�� வைகயி4 I50/- மதி2பீ��4 ஒ� 
%5�ப7திC% 1 வ :த� L��ைக அ�ைட (Smart Card) க�டைம23 ஏCப57திய தனியா� 
ெதாழி4 நி?வன� அ4ல8 ெதா�5 நி?வன7தா4 வழ>க2படேவ�5�, 

6 நக�23ற உ�ளா�சி அைம23 @ல� க�டைம23  அைம2பதCகான இட� மC?� 
%�ந:� ஆதார� ம�5� ெசP8 தரேவ�5� எ�?�, இதைன தவிர நக�23ர 
உ�ளா�சி அைம2பிC%  எQவித ெசலவினA� இ4ைல. இதி4 நில� மC?� தைர 
வாடைக அ�2பைடயி4 வ�ட7திC% ஒ� ச.மீ.+% I1/-எ�ற அ�2பைடயி4 
நி�ணய� ெசPய2படேவ�5�. 

  ேமCக�ட நிப;தைனயி� அ�2பைடயி4 ஒ2ப;த23�ளி ேகார2ப�5,  
30.01.2019 அ�? ஒ� ஒ2ப;த23�ளி ம�5� ெபற2ப�5, ெதாழி4 S�ப ஒ2ப;த23�ளி 
ச-யான நிைலயி4 இ�;ததா4, விைல விகித ஒ2ப;த23�ளி திற+க2ப�5 அத� 
விபர� ம�ற7தி� பா�ைவ+%�, பதிவிC%� ஒ23த9+%� ைவ+க2ப5கிற8. 

Received from  

Ensys Technologies(I) Pvt. Ltd. 41, 7th Avenue, Ashok Nagar, Chennai – 600 083. 
 
S. 
No. 

Description of work Rate to be remitted 
to the Municipality 
(Rupees per 20 Ltr.)  

Rate to be charged 
for sale to public 
(Rupees per 20 Ltr) 

Rate be charged 
for sale to public 
(Rupees per 1 Ltr. 
from Chilling 
machine) 

1 Establishment of 1000 Ltr/Hr. 
capacity community drinking water 
system through Reverse Osmosis 
with UV treatment in 24 Locations of 
Sengottai Municipality under PPP 
mode. 

Rs. 2.35  (Rupees 
two and Paise 
Seventy five Only) 

Rs. 6.75 (Rupees 
Six and paise 
Seventy five Only) 

Rs. 0.95 (Paise 
Ninty five Only) 

அ9வலக %றி23.   

             ேமCப� பணி+% ஆறாவ8 Aைறயாக ஒ2ப;த23�ளி அறிவி23 
ேகார2ப�டதா9�, ஒ� ஒ2ப;த23�ளி ெபற2ப�டதா9� நி�வாக நல� க�தி 
ஒ2ப;த23�ளி+% உ-ய ஒ23த4 வழ>கி பணி உ7திரT வழ>கT� ம�ற� ஒ23த4 
வழ>கலா�. 



த:�மான� எ�. 109  ஒ2ப;த23�ளி அ>கீக-+க2ப�ட8 

ெபா��..2 

  இ;நகரா�சி ப%திகளி4 உ�ள %�ந:� இ4லாத %�யி�23க� 

மC?� வணிக பய�பா5 க��ட>கF+% %�ந:� இைண23 வழ>%வதC%, 

நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�களி� க�த� 13277/2018/WS 1. நா�. 

03.07.2018 UIDSSMT GழCசி நிதி 2018 – 2019� கீW I.175.00 இல�ச� அXமதி+க2ப�5, 

தCேபா8 ஒ2ப;த23�ளி ேகார2ப�5�ள8. ேமCப� %�ந:� இைண23 

வழ>%வதC% ஏ8வாக கீW+காY� ெத�+களி4 %�ந:� விநிேயாக பிரதான 

%ழாPக� இ4லாத காரண7தா4 3திதாக %�ந:� விநிேயாக அைம2பதC%� 

ேமCப� பணி ேமCெகா�ள I.6.00 இல�ச7திC% தயா� ெசPத மதி2பீ��C%� 

ேமCப� ெசலவின7ைத நகரா�சி %�ந:� மC?� வ�கா4 நிதியி4 

ேமCெகா�ளT� ம�ற7தி� ஒ23த4 ேவ�ட2ப5கிற8. 

1. ந:ரா7திலி>க� ெத� 

2. A7தழகிய�ம� ேகாவி4 ெத� 

3. ேக.சி.சாைல 

4. காமராஜ� காலனி 
5. சா�கா� ஊC? ேரா5 

6. ெகா4ல� ேதசயீ ெந5\சாைல 

7. ஏ.ேக.நக� (காவ4 நிைலய� அ�கி4) 
8. காலா>கைர ஏ.ேக.டவ� அ�கி4 

அ9வல+%றி23. 
1. ம�ற� ஒ23த4 வழ>கலா� 

2. ேமCப� ெசலவின� I. 6.00 இல�ச7ைத நகரா�சி %�ந:� 
மC?� வ�கா4 நிதியி4 ேமCெகா�ளலா�. 

த:�மான� எ�.110 அXமதி வழ>க2ப�ட8 

ம�ற2ெபா��..3 

  ெச>ேகா�ைட நகரா�சி ப%தியி4 விநிேயாக� ெசPய2ப5� 
%�ந:-4 ச-விகித அளவி4 கி�மி நாசினி கல2பதC% %ேளா-� வா' 2018-2019 
ஆ��C% ெகா�Aத4 ெசPவதC%� I.80000/- தயா� ெசPத மதி2பீ��C%�, 
ேமCப� ெசலவின7ைத நகரா�சி %�ந:� மC?� வ�கா4 நிதியி4 
ேமCெகா�வதC%�, அவசர அவசிய� க�தி ஒ2ப;த23�ளி ேகார2ப�5, 
25.07.2018 அ�? ெபற2ப�ட ஒ2ப;த23�ளிகளி� ஒ23ேநா+%2ப��ய4 
ம�ற7தி� பா�ைவ+%�,  ஒ23த9+%� ைவ+க2ப5கிற8. 

வ. 
எ� 

பணியி� விபர� மதி2பீ�57 
ெதாைக 

ஆ�.ேக.எ�ட�பிைரச], 
பால+கா5 

ைம+ேரா ெட+ 
எ�ட�பிைரச] 

1 நகரா�சி ப%தியி4 0.80 0.88 சதவிகித� 6.00 சதவிகித� 



விநிேயாக� 
ெசPய2ப5� %�ந:� 
கல2பதC%-ய 
%ேளா-ன வா' 1000 
கிேலா விநிேயாக� 
ெசPத4 

மதி2பீ�ைட விட 
%ைறT 

மதி2பீ�ைட விட 
^5த4 

அ9வல%றி23 

1. ெபற2ப�ட இர�5 ஒ2ப;த23�ளிகளி4 %ைற;த ப�ச 
விைலவிகிதமாக 0.88 சதவிகித� மதி2பீ�5 ெதாைக+% 
%ைறவாக ஒ2ப;த23�ளி வழ>கி'�ள 
ஆ�.ேக.எ�ட�பிைரச], பால+கா5 எ�ற நி?வன7தி� 
ஒ2ப;த23�ளி+% ம�ற� ஒ23த4 வழ>கலா�. 

2. ேமCப� ெசலவின� I. 80,000/-ஐ நகரா�சி %�ந:� மC?� 
வ�கா4 நிதியி4 ேமCெகா�ளT� ம�ற� ஒ23த4 
வழ>கலா�. 

த:�மான� எ�.  111 %ைற;த ஒ2ப;த23�ளி அ>கீக-+க2ப�ட8. 
 


