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         ெச�ேகா�ைட நகரா�சியி
 ெமா�த ம க��ெதாைக 26,823 ஆ%&.  

ெமா�த பர�பள( 2.68 ச.கி.மீ., ெமா�த வ +,களி
 எ/ணி ைக 7982 ஆ%&.  

இ2நகரா�சி 1960 ஆ& ஆ/, 3த4 நகரா�சியாக இ�25 வ2த5.   ேகரள 

அரசிடமி�25 பி72�5 3த4 2 ஆ& நிைல நகரா�சியாக ெசய4ப�, 

வ�கிற5. 

  இ2நகரா�சியி4 26.355 கி.மீ. சாைலக�, 24.50 கி.மீ. மைழ ந+< 

வ=கா4 உ�ளன.  146 ெத� க� உ�ளன.  தினச7 ேசகரமா%& %�ைபக� 8.04 

ெம�=7  ட
 ஆ%&. இ2நகரா�சியி4 த@ேபா5 திட கழி( ேமலா/ைம 

தி�ட�தி4 பணிA7B& பணியாள<க� 20 நப<க� நிர2தர பணியாள<க� ஆவ<.  

நகரா�சி % அCமதி க�ப�ட பணியிட�தி4 574 நாள5 ேததி வைர காலியாக 

உ�ள பணியிட& 37 ஆ%&. 

  திட கழி( ேமலா/ைம தி�ட விதிக� 2000
 ப= திட கழி(க� 

3ைறயாக ைகயாDத4 விதிகளி
ப= வ +, வ +டாக %�ைபகைள ேசக7�5 

3ைறயாக ைகயாDத4 ம@E& கலைவ உரமா %த4 ம@E& மEFழ@சி % 

பய
ப,�5த4 பணியிைன ேம@ெகா�ள(& வாEகா4 5�Aர( பணி 

ேம@ெகா�ள(& கீH க/ட விபர�ப= பணிக� ெசIய ேவ/=ய5 

அவசியமாகிற5. 

1. வ +, வ +டாக கழி(கைள ம %& %�ைப, ம காத %�ைப என பி7�5 
ேசக7�த4. 

2. ேம@ப= வா<, ப%திகளி4 உ�ள ம��5வமைனகளி4 ம��5வ 
கழி( அ4லாத பிற கழி(கைள பி7�5 ேசக7�த4. 

3. வா<,கD % உ�ப�ட ப%திகளி4 உ�ள உணவக�க�, வ<�தக 
நிEவன�க�, வாரJச2ைத ச3தாய  Kட�க� இ
C& பிற 
நிEவன�களி4 ேசகரமா%& கழி(கைள பி7�5 ேசக7�த4. 

4. பி7�5 ேசக7 க�ப�ட கழி(கைள அ
ேற க4ைவ உர கிட�கி@% 
எ,�5J ெச4வ5. 

5. வா<, ப%திகளி4 உ�ள அைன�5 சாைலகைளB& ெப� கி F�த4 
ெசIத4. 

6. கழி( ந+< ஒைடகைள F�த& ெசI5 சரீாக கழி( ந+< ஒடJ ெசI5 
வாEகா4 கழி(கைள அ
ேற கலைவ உர கிட�கி4 ேச<�ப5. 

7. ேதைவயான இட�களி4 கி�மி நாசினிக� ெதளி�த4. 



8. ேப�25 நிைலய& பராம7�த4.  

     எனேவ, திட கழி( ேமலா/ைம தி�ட�திைன ச7ீய 3ைறயி4 

ேம@ெகா�வத@% அரசாைண நிைல எ/. 101 நகரா�சி நி<வாக& ம@E& %=ந+< 

வழ�க4 5ைற நா�. 30.04.1997-
 ப= இ2நகரா�சி % அள(ேகாலி
ப= 116 

பணியாள<க� ேதைவ உ�ள5 ஆனா4 20 பணியாள<க� ம�,ேம 

இ2நகரா�சியி4 பணியி4 உ�ளன<.  ேமN& நகரா�சி நி<வாக ஆைணய<, 

ெச
ைன அவ<களி
 ெசய43ைற ஆைண எ/. 36909-7/பி3/2015, நா�. 18.12.2015-


ப= அCமதி வழ�க�ப�டத
கீH 01.11.2016 3த4 31.10.2019 வைர 

P
றா/,கால�தி@% 68 பணியாள<க� தனியா< ஒ�ப2த கார< Pலமாக 

ேம@ெகா�ள உ�திரவிட�ப�ட5.  ேம@ப= ஒ�ப2த கால& 31.10.2019-4 

3=வைடவதா4  வள<25 வ�& ெச�ேகா�ைட நகரா�சியி4 Fகாதார நலைன 

3
னி�, திட கழி( ேமலா/ைம தி�ட�தி
 வழிகா�,த4 

ெநறி3ைறகளி
ப= பா<ைவ 6 4 காQ& நகரா�சி நி<வாக ஆைணய<, 

ெச
ைன அவ<க� உ�தரவி4 அCமதி வழ�க�ப�ட  26 பணியாள<க� 

ந+�கலாக மீத3�ள 70 5�Aர( பணியாள<கD %, 3
 அCபவ& வாI2த 

தனியா< ஒ�ப2த கார<க� Pலமாக Aதிதாக ஒ�ப2த�A�ளி ேகா7 கீH க/ட 

அள(ேகாலி
ப= ெசய4ப,�த அCமதி ேவ/,�ப,கிற5. 

நகரா�சி ம@E& திட கழி( ேமலா/ைம ச&ப2தமாக ெபா5 

விபர�க� 

நக7
 பர�பள( : 2.68 ச5ர கிேலா மீ�ட< 

நக7
 ெமா�த ம க� ெதாைக : 26823 
ெமா�த %=யி��Aக�  7982 
ெமா�த வணிக க�=��க�  1261 
ெத� களி
 ந+ள&  26.405 கி.மீ 
வ=கா4களி
 ந+ள&  47.524 கி.மீ 
ேப�25 நிைலய&  1 
வாரJச2ைத  1 
ஆடE�A மைன  1 
அரF ம��5வமைன  1 
தனியா< ச3தாய Kட�க�  5 
ெபா5/க�டண கழி�பிட�க�  11 
(அேலாபதி-1, ஆB<ேவத&-1)   
தனியா< ம��5வமைன  5 
தி�மண ம/டப�க� (நகரா�சி)  1 
மயான�க�  2 



கலைவ உர கிட�%  1 
1.இல�T< ேரா,  3.10 ஏ க< 
வாகன விவர�க�   
மினி லா7  2 
BOV  13 
த�Dவ/=க�  34 
ெபா5 Fகாதார பி7( பணியிட விவர�க�   
5�Aர( அNவல<  1 
5�Aர( ஆIவாள<  1 
5�Aர(பணி ேம@பா<ைவயாள<  3 
5�Aர( பணியாள<க� ெமா�த பணியிட&  57 

5�Aர( பணியாள<க� ெமா�த காலியிட&  37 
த@ேபாைதய பணியிட&  20 
தினச7 ேசக7 க�ப,& கழி(க� விவர&   
%=யி��A ப%திக�  6.60 ெம�7  ட
 
வ=கா4 F�த& ெசIதத
 Pல&  0   ெம�7  ட
 
உணவக&/தி�மண ம/டப&/வணிகதல�க�   1.44 ெம�7  ட
 
ெமா�த&  8.04 ெம�7  ட
 
அரசாைண (நிைல) எ/ 101 நா�. 30.04.1997
 ப= இ2நகரா�சி % ேதைவ�ப,& 
5�Aர( பணியாள<க� 
அ.250 %=யி��Aக� ெகா/ட ப%தி % P
E 
ேப< ெகா/ட %V 7982/250 x 3 

 32 x 3  =96 

ஆ)சிறிய லா7 ஒ
E % 3 ேப< வ +த& 2 x 3  6 
இ) =�ப< லா7 வாகன�தி@% /ஆ�ேடா 
வாகன�தி@% நப< வ +த& ஆ�ேடா 4 % 

 4 

உர கிட�% பராம7 க MCC 3 ைமய&  9 

ேபW25 நிைலய& F�த& ெசIய  1 

வாEகா4 F�த& ெசIதிட   
ெமா�த&  116 

1. வ +, வ +டாக கழி(கைள ம %& %�ைப, ம காத %�ைப என பி7�5 
ேசக7�த4. 

2. ேம@ப= வா<, ப%திகளி4 உ�ள ம��5வமைனகளி4 ம��5வ 
கழி( அ4லாத பிற கழி(கைள பி7�5 ேசக7�த4. 

3. வா<,கD % உ�ப�ட ப%திகளி4 உ�ள உணவக�க�, வ<�தக 
நிEவன�க�, வாரJச2ைத ச3தாய  Kட�க� இ
C& பிற 
நிEவன�களி4 ேசகரமா%& கழி(கைள பி7�5 ேசக7�த4. 

4. பி7�5 ேசக7 க�ப�ட கழி(கைள அ
ேற X/ணிய 
உர %=4கD % எ,�5J ெச4வ5. 



5. வா<, ப%திகளி4 உ�ள அைன�5 சாைலகைளB& ெப� கி F�த4 
ெசIத4. 

6. கழி( ந+< ஒைடகைள F�த& ெசI5 சரீாக கழி( ந+< ஒடJ ெசI5 
வாEகா4 கழி(கைள அ
ேற கலைவ உர கிட�கி4 ேச<�ப5. 

7. ேதைவயான இட�களி4 கி�மி நாசினிக� ெதளி�த4. 
1 – 24 வைரயிN�ள வா<,களி
 ம க� ெதாைக – 26823 

1 – 24  வைரB�ள வா<,களி
 வ +,க�  - 7982 
 

ேசகரமா%& திட கழி(க� அள( தனி நப< ஒ
E % – 300 கிரா& x 26823 =8.04 

M.T 

I. அரF ஆைணயி
 ப= ேதைவ�ப,& பணியாள<க�, 
ேம@பா<ைவயாள<க� ம@E& ஓ�,ந� % மாத ஊதிய& 

பணியாள<க� ேதைவ இ��A மீத& ேதைவயான 
பணியாள<க� 

116 20 96 
 2. நகரா�சி திட கழி( ேமலா/ைம தி�ட�தி
 வழிகா�,த4 

ெநறி3ைறகளி
ப= ேதைவ�ப,& பணியாள<க� விபர&. 

வ.எ/ விவர& திட கழி( ேமலா/ைம தி�ட 
வழிகா�,த4 ெநறி3ைறகளி
ப= 
ேதைவ�ப,& பணியாள<க� 

1 த�Dவ/=க� Pலமாக 
கழி(க� தயா7 க 

55 

2 ட&ப< பிேளச< வாகன& 2 
3 மினிலா7 6 
4 ஆ�ேடா 11- % 11 
5 ஓ�,ந< 7 
6 உர& தயா7 க ைம ேரா 

கா&ேபா\=� 
ெச
ட<  3 
எ/ண& 

 

 

15 7 உர& தர& 
பி7�த4 

8 உர& சலி�த4 
9 ெத� F�த& ம@E& வாEகா4 

F�த& ெசIபவ< 
20 

 ெமா�த&  116 
F� க&. 

திட கழி( 
ேமலா/ைம 
தி�ட 

த@ேபா5 
நகரா�சியி4 
பணியி4 உ�ள 

K,தலாக 
ேதைவ�ப,& 
பணியாள<களி

ந.நி.ஆ., ெச
ைன 
அவ<களி
 ெசய4 
3ைற ஆைண 

மீத& 
ேதைவ� 
ப,& 



வழிகா�,த
4 பிரகார& 
ேதைவ�ப,& 
பணியாள<க
� 

பணியாள<களி

 விவர& 


 (தனியா< 
மய& Pலமாக) 

K.Dis.28369/03/2018, நா�. 
04.12.2018 உ�திரவி
 
கீH 

பணியாள<க
� 

116 20 96 26 70 
3) ஊதிய& ெசலவின விவர& 

  த@ேபாைதய அைன�5 5ைற பணியாள<களி
 ஊதிய& 

  (ஆ/, ஒ
E %)      W.  359.06 

  ெமா�த வ�மான&      W. 455.16 

  ெமா�த வ�வாயி4 ஊதிய& ெசலவின&         77.56% 

4) தனியா< மய& ஆ %வதனா4 ேம@ெகா�ள�ப,& ெசலவின& ஒ� 

க/ேணா�ட& 

    1) 70 நப<க� நியமன& ெசIவதனா4 ஏ@ப,& ஆ/, ெசலவின&  

W. 147.70 ல�ச&   (Pay matrixLevel 15,700) 

    2) திட கழி( ேமலா/ைம விதிகளி
ப= தனியா< மய& Pலமாக 

பணியாள<கD % வழ�க�பட ேவ/=ய ஆ/, ெசலவின& 

  70 நப<கD % நப< ஒ�வ� % W. 421/- வ +த&  W. 107.50 ல�ச& 

5 தனியா< மய& ஆ க�ப,வத
 அவசிய& ம@E& நகரா�சியி
 நிதி ேம&பா, 

அைடவத
 ேநா க& ஒ� க/ேணா�ட& (As per MSWM Guideline) 

 70 பணியாள<க� 
நகரா�சியி
 Pலமாக 
நியமன& ெசI5 
அதனா4 ஏ@ப,& 
ெசலவின& 

70 பணியாள<க� 
தனியா< மய& Pலமாக 
நியமன& ெசIவதா4 
ஏ@ப,& ெசலவின& 

தனியா< 
மயமா %தலா4 ஆ/, 
ஒ
E % நகரா�சி % 
ஏ@ப,& நிதி ேசமி�A 

147.70 107.50 40.20 
எனேவ, நகரா�சி நிதிநிைல க��தி@ெகா/, திட கழி( ேமலா/ைம தி�ட 

பணியிைன தனியா< மய& Pலமாக ேம@ெகா�ள�படேவ/=ய5 மிக(& 

அ�தியாவசியமாகி
ற5.  எனேவ, திட கழி( ேமலா/ைம பணியிைன தனியா< 

மய& Pலமாக ேம@க/ட விவர�ப= பராம7�பிைன ேம@ெகா�ள அCமதி 

ேவ/= நகரா�சி நி<வாக ஆைணய<, ெச
ைன அவ<கD % க��5� 

சம<�பி க(&,  ேமN& அத@% உ7ய ெசலவின�ைத நகரா�சி வ�வாI ம@E& 

Pலதன நிதியி4 ேம@ெகா�ள(& ம
ற அCமதி ேவ/ட�ப,கிற5. 

அNவலக%றி�A 



  1.ேம@ப= தனியா< Pலமாக திட கழி( ேமலா/ைம 5�Aர( பணி 

ேம@ெகா�ள நகரா�சி நி<வாக ஆைணய<, ெச
ைன அவ<கD % க��5� 

சம<�பி க ம
ற& ஒ�Aத4 வழ�கலா&. 

  2. ேம@ப= பணிகD % உ7ய ெசலவின�ைத நகரா�சி வ�வாI ம@E& 

Pலதனநிதியி4 ேம@ெகா�ள(& ம
ற& ஒ�Aத4 வழ�கலா&. 

த+<மான& எ/. 160 

   அCமதி வழ�க�ப�ட5. 

ம
ற�ெபா��..2 

   ெச�ேகா�ைட நகரா�சி ெபா5 Fகாதார பி7வி@%  2019-2020-& 

ஆ/=@% ேதைவயான கி�மி நாசினிக� ெகா�3த4 ெசIய நக<ம
ற 

த+<மான& எ/. 152 நா�. 19.06.2019
 கீH ஒ�Aத4 வழ�க�ப�, ஒ�ப2த�A�ளி 

ேகா7யத@% 15.07.2019 அ
E ெபற�ப�ட ஒ�ப2த�A�ளிகளி
 

ஒ�Aேநா %�ப�=ய4 

வ. 
எ/. 

கி�மி 
நாசினி 

ேதைவ�ப,& 
அள( 

இ.சரவண %மா< 

எ\.ஆ<.ேக.ெத�, 
ெச�ேகா�ைட 

அ]\ 
ெகமி க4\, 
(த�கேவN)  

காமா�சி ெத�, 
ெச�ேகா�ைட 

1 ந+<�திய 
F/ணா&A� 
T� 

10000 கிேலா W.20/- W.15/- 

2 பிள +Jசி� 
ப(ட< 

2000 கிேலா W.65/- W.59/- 

3 பீனாயி4 500 லி�ட< W.70/- W.60/- 
வர�ெப@ற ஒ�ப2த�A�ளிகளி4 %ைற2த விைலவிகித�தி4 ஒ�ப2த�A�ளி 

வழ�கிB�ள அ]\ ெகமி க4\ (தி�.த�கேவN, ெச�ேகா�ைட எ
ற 

நிEவன�தி
 ஒ�ப2த�A�ளி % ம
ற அCமதி ேவ/ட�ப,கிற5. 

அNவலக%றி�A 

1. %ைற2தப�ச விைலவிகித�தி4 ஒ�ப2த�A�ளி வழ�கிய 
அ]\ ெகமி க4\ (தி�.த�கேவN, ெச�ேகா�ைட எ
ற 
நிEவன�தி
 ஒ�ப2த�A�ளி % ம
ற& ஒ�Aத4 வழ�கலா&. 
 

த+<மான& எ/. 161 
  %ைற2த ஒ�ப2த�A�ளி அ�கீக7 க�ப�ட5. 
   



ம
ற�ெபா��..3 

  நகரா�சி %J ெசா2தமான கீH க/,�ள 51 வணி   

கைடகD %& (அரசாைண எ/.92 நகரா�சி நி<வாக& ம@E& %=ந+< வழ�க4 

5ைற நா�. 03.07.2007-
 ப=) த@ேபாைதய அ�கா= மதி�பி4 2016-17 3த4 

வாடைக நி<ணய& ெசIதிட நடவ= ைக ேம@ெகா�ள நக<ம
ற� த+<மான 

எ/. 314 நா�. 25.01.20164 அCமதி�5�ள5. த@ேபா5 அ�கா= மதி�பி4 

மாதவாடைக %�தைக கீH க/டவாE நி<ணய& ெசIய�ப�, 

%�தைகதார<களிட& ச&மத க=த& ெபற�ப�,�ள5.  நாடாDம
ற ேத<த4 

ந
னட�ைத விதி நைட3ைறயி4 இ�2ததா4 தி��திய %�தைக உ7ம�ைத 

நி<ணய& ெசIதத@%& 01.04.2019 3த4 31.03.2022 வைர இர/டாவ5 3ைறயாக 

P
E ஆ/,கD % A5�பி�5 %�தைக உ7ம& வழ�கியத@%& ம
ற�தி
 

பி
ேன@A&, ஒ�AதN& ேவ/ட�ப,கிற5. 

வ. 
எ
/ 

வ7விதி�
A எ/ 

%�தைகதார< ெபய< கைடயி
 
அள( 

த@ேபா5�
ள வாடைக 

தி��திய அ�கா= 
மதி�பி4 
நி<ணயி க�ப,& 
வாடைக 

1 544 எ
.கனிய�தா 

ேபW25 நிைலய உ�ப க& கைட 

10 x 4 811 933 

2 548 P.V.நடராஜ
,  

ேப�25 நிைலய அைசவ வி,தி 
32 x12=384 3862 4800 

3 549 3�ைகயா 

ேப�25 நிைலய ெவளி�Aற  கைட 
எ/.1 

10 x9=90 1725 1984 

4 550 S.P.F�ைபயா 

ேப�25 நிைலய ெவளி�Aற  கைட 
எ/. 2 

10 x10=100 966 1250 

5 553 ெசயலாள<, ச�கர
 ேகாவி4 
ச<ேவாைதயா ச�க& ேப�25 
நிைலய ெவளி�Aற  கைட எ/. 49D 

15 x7=105 1622 1865 

6 554 =.F�ைபயா பி�ைள 

ேப�25 நிைலய ெவளி�Aற கைட 
எ/. 49E 

15 x7=105 2116 2222 

7 556 P.V.நடராஜ
,  

ேப�25 நிைலய ெவளி�Aற கைட 
எ/. 49G 

15 x7=105 1685 1938 

8 557 விேவகான2த
 

ேப�25 நிைலய ெவளி�Aற  கைட 
எ/. 49H 

7 x9=63 966 1063 

9 558 ெச4வராa 

ேப�2த நிைலய ெவளி�Aற  கைட 
எ/. 49J 

35 x9=315 1984 3938 



10 561 ெசயலாள<, ச�கர
ேகாவி4 
ச<ேவாதய ச�க& ேப�25 நிைலய 
ெவளி�Aற கைட எ/ 49M 

7 x9=63 966 1111 

11 562 ேமலாள< TNSETC 3
பதி( 
அNவலக&, ேப�25 நிைலய 
ெவளி�Aற கைட எ/. 49N 

7 x9=63 344 788 

12 564 மதியழக
, ேப�25 நிைலய 
ெவளி�Aற  கைட எ/. 49 Q 

7 x9=63 966 1111 

13 567 சரவண3�ைதயா, ேப�25 நிைலய 
ெவளி�Aற  கைட எ/.49 T 

13 x7=91 807 1138 

14 568 P.ெச4ல�5ைர, ேப�25நிைலய 
ெவளி�Aற கைட எ/. 49U 

13 x7=91 966 1138 

15 569 P.ெச4ல�5ைர, ேப�25நிைலய 
ெவளி�Aற கைட எ/. 49 V 

13 x7=91 966 1138 

16 595 L. ஆE3க&, ேப�25 நிைலய 
ெவளி�Aற கைட எ/. 49 F 

15 x7=105 2315 2431 

17 609 ெசIய5 Fைலமா
 ேப�25 
நிைலய ெவளி�Aற  கைட எ/. 3 

8 x8=64 995 1144 

18 611 S.பாலகி�bண
, ேப�25நிைலய 
ெவளி�Aற கைட எ/.49 R 

7 x9=63 863 992 

19 513 ெசIய5 Fைலமா
 ேப�25 
நிைலய ெவளி�Aற  கைட எ/. 5 

7 x8=56 874 1005 

20 514 இ.த�சிணா P<�தி 
தினச7 ச2ைத உ�Aற கைட எ/.6 

7 x8=56 874 1005 

21 515 இ.பாலF�பிரமணிய
  
தினச7 ச2ைத உ�Aற கைட எ/. 7 

7 x8=56 874 1005 

22 516 பி.ெச4ல�5ைர 

தினச7 ச2ைத உ�Aற  கைட எ/. 
8 

9 x6=54 874 1005 

23 517 பி.ெச4ல�5ைர 

தினச7 ச2ைத உ�Aற கைட எ/. 9 
9 x6=54 874 1005 

24 518 ெச4ல�5ைர 

தினச7 ச2ைத உ�Aற கைட எ/. 
10 

9 x6=54 874 1005 

25 519 இச கி3�5  
தினச7 ச2ைத உ�Aற கைட எ/. 
11 

9 x6=54 874 1005 

26 520 இச கி3�5  
தினச7 ச2ைத உ�Aற கைட எ/. 
12 

9 x6=54 874 1005 

27 521 அIய�ப
 

தினச7 ச2ைத ெவளி�Aற  கைட 
எ/.1 

10 x8=80 887 1020 

28 522 மணிக/ட
 

தினச7 ச2ைத ெவளி�Aற கைட 
எ/.2 

10 x8=80 874 1005 

29 523 பி.ெச4ல�5ைர 

தினச7 ச2ைத ெவளி�Aற  கைட 
10 x8=80 874 1005 



எ/.3 
30 524 S.P.அIய�ப
 

தினச7 ச2ைத ெவளி�Aற  கைட 
எ/.4 

10 x8=80 874 1005 

31 525 நி<ம4%மா< 

தினச7 ச2ைத ெவளி�Aற  கைட 
எ/.5 

10 x8=80 899 1034 

32 526 பி.அழைகயா 

தினச7 ச2ைத ெவளி�Aற  கைட 
எ/.6 

10 x8=80 874 1005 

33 529 3கம5 ப/ைணயா< 

தினச7 ச2ைத ெவளி�Aற  கைட 
எ/. 9 

10 x8=80 874 1005 

34 530 F�ைபயா பி�ைள 

தினச7 ச2ைத ெவளி�Aற  கைட 
எ/. 10 

10 x12=120 874 1005 

35 531 ெபா
CJசனீி 
தினச7 ச2ைத ெவளி�Aற கைட 
எ/. 11 

20 x9=180 874 1260 

36 502 பி.வி.நடராஜ
 

வாரJச2ைத கைட எ/.1 
10 x10=100 969 1114 

37 503 ஹ7ஹரF�பிரமணிய
 

வாரJச2ைத கைட எ/ 2 
10 x10=100 610 1000 

38 504 D.ராa 

வாரJச2ைத கைட எ/. 3 
10 x10=100 1087 1250 

39 505 %மாரசாமி 
வாரJச2ைத கைட எ/. 4 

10 x10=100 748 1000 

40 506 அ�ைம நாயக& 

வாரJச2ைத கைட எ/. 5 
10 x10=100 730 1000 

41 507 ஞானத5ைர 

வாரJச2ைத கைட எ/.6 
10 x10=100 730 1000 

42 508 பி.வி.நடராஜ
  
வாரJச2ைத கைட எ/. 7 

10 x10=100 443 1000 

43 509 பி.வி.நடராஜ
  
வாரJச2ைத கைட எ/. 8 

10 x10=100 443 1000 

44 510 பி.வி.நடராஜ
 

வாரJச2ைத கைட எ/. 9 
10 x10=100 443 1000 

45 511 பி.கேணச
 

வாரJச2ைத கைட எ/. 10 
10 x10=100 443 1000 

46 577 ெத
ற4 ெப/க� %V நட�5& 

ெப�= கைட 
6 x6=36 173 360 

47 537 க\T7பாI ெப/க� %V 

நட�5& ெப�= கைட 
6 x6=36 173 360 

48 610 பி.உதயச�க< 

ேப�25 நிைலய உ�ப க& கைட 
8 x8=64 1521 1749 

49 12132 ேக.இச கிராஜ
 

ேப�25 நிைலய ெவளி�Aற கைட 
7x9=63 805 926 



எ/. 49P 

50 10115 பாலF�பிரமணிய
 

ேப�25 நிைலய ெவளி�Aற கைட 
எ/ 49K 

7 x9=63 863 992 

51 121310 பிJFராa 

ேப�25 நிைலய ைசவ சி@E/= 
20 x15=300 4658 5357 

 

அNவலக %றி�A.. 

  நாடாDம
ற ேத<த4 ந
னட�ைத விதி நைட3ைறயி4 இ�2த 

காரண�தா4 ேம@ப= %�தைக இன�கைள A5�பி�த4 ெசIதத@% பி
ேன@A 

வழ�கலா&. 

த+<மான& எ/. 162 

   அCமதி வழ�க�ப�ட5 

ம
ற�ெபா��..4 

  இ2நகரா�சி அNவலக�தி4 கண % பி7( ம@E& ெபா5 Fகாதார 

பி7வி4 உ�ள மானி�ட< பVதாகி உ�ளைத பV5 ந+ க இயலாத காரண�தா4 

Aதிதாக இர/, மானி�ட�&,  அNவலக�தி4 அைன�5 நடவ= ைககD& 

கணினியி4  ேம@ெகா�ள ேவ/=யி��பதா4 K,தலாக ெபா5 பி7(, 

வ�வாI பி7( ம@E& Fகாதார பி7(  தலா ஒeெவா� கணினிB&, கணினி 

வf4 ைமய�தி@%  80 கல& டா� ேம�7  பி7/ட< ஒ
E& 

ேதைவ�ப,வதா4 Aதிதாக 3 எ/ண& கணினி ம@E& 80 கல& டா� ேம�7  

பி7/ட< ஒ
E&  ெகா�3த4 ெசIய(&,  அத@கா%& உ�ேதச ெசலவின& 

W. 2.00 இல�ச�ைத நகரா�சி வ�வாI ம@E& Pலதனநிதியி4 

ேம@ெகா�ள(& ம
ற�தி
 அCமதி ேவ/ட�ப,கிற5. 

அNவலக %றி�A.. 

1. கணினி, பி7/ட< ம@E& மானி�ட< ெகா�3த4 ெசIய 
ம
ற& ஒ�Aத4 வழ�கலா&. 

2. ேம@ப= ெசலவின�ைத நகரா�சி வ�வாI ம@E& Pலதன 
நிதியி4 ேம@ெகா�ள(& ம
ற& ஒ�Aத4 வழ�கலா&. 

த+<மான& எ/. 162 

   அCமதி வழ�க�ப,கிற5. 

ம
ற�ெபா��..5 



  இ2நகரா�சி கணினி பய
பா�=@% பய
ப,�த�ப�,& 5 KVA UPS   

Front Line System & Service (P) Limited  நிEவன�திட& நகரா�சி நி<வாக ஆைணய<, 

ெச
ைன அவ<க� அNவலக& வாயிலாக 2014 ஆ& ஆ/, இ2நகரா�சியி4 

நிEவ�ப�ட5.  ேம@ப= 5 KVA UPS   17.05.2019 அ
E ஏ@ப�ட மி
னலி4 

பVதைட25 வி�ட5.  த@ேபா5 ேம@ப= UPS  % பV5 ந+ க உ�திரவாத& 

கால& 3=வைட25 வி�டதா4 ெவளி நிEவன& Pல& பV5 ந+ க(&, 

அத@கா%& உ�ேதச ெசலவின& W. 15,000/- %& ேம@ப= ெசலவின�ைத 

நகரா�சி வ�வாI ம@E& Pலதனநிதியி4 ேம@ெகா�ள(&, அNவலக�தி4 

அைன�5 நி<வாக பணிகD& கணினி Pல& நைடெப@E வ�வதா4 அவசர 

அவசிய& க�தி விைல�A�ளி ேகா7யத@%&,  வர�ெப@ற விைல�A�ளிகளி
 

ஒ�Aேநா %�ப�=யலி4  

வ. 
எ/ 

பணியி
 விவர& காசி பவ< 
சி\ட& & 

ச<வ +ஸ\, 
ெச
ைன 

Aேராடா
 
ெட னாலஜி\, 
ெச
ைன 

பிர/�ைல
 

சி\ட& & 

ச<வ +ஸ\, 
ெச
ைன 

1 நகரா�சி அNவலக�தி4 
உ�ள 5 KVA திற
 
ெகா/ட UPS  பV5 
ந+ க& ெசIத4 

W. 13750 + 18% 

GST 

W. 13600 + 18% 

GST 

W. 12000/- 

%ைற2த ப�ச விைலவிகிதமாக W. 12000/- % விைல�A�ளி வழ�கிB�ள 

பிர/�ைல
 சி\ட& & ச<வ +ஸ\, ெச
ைன எ
ற நிEவன�தி@% பணி 

உ�திர( வழ�கியத@%& ம
ற ஒ�Aத4 ேவ/ட�ப,கிற5. 

அNவலக %றி�A.. 

1. ம
ற& ஒ�Aத4 வழ�கலா&. 
2. ேம@ப= ெசலவின�ைத நகரா�சி வ�வாI ம@E& 

Pலதனநிதியி4 ேம@ெகா�ள(& ம
ற& ஒ�Aத4 வழ�கலா& 

த+<மான& எ/. 164 

  அ�கீக7 க�ப�ட5. 

ம
ற�ெபா��..6 

  இ2நகரா�சி கணினி பி7வி4 5 KVA UPS   ம@E& 3 KVA UPS    என 

இர/,  UPS   உ�ள5.  ேம@ப=  3 KVA UPS  ஆன5 6 ேப�ட7Bட
 2010 ஆ& 

ஆ/, வா�க�ப�,,  த@ேபா5 ேப�ட7 ம�,& பVதாகி உ�ள5. 5 KVA UPS  12 



ேப�ட7Bட
 2014 ஆ& ஆ/, வா�க�ப�,, த@ேபா5 30 நிமிட�தி@% 

%ைறவாக தா
 (Backup)பய
ப,�த K=ய நிைலயி4 உ�ள5. எனேவ,   3 KVA 

UPS – % 6 ேப�ட7B&, 5 KVA UPS- % 12 ேப�ட7B& (பைழய ேப�ட7ைய ெகா,�5 

வி�,) Aதிதாக வா�கி ெபா��த(&,  ேம@ப= ேப�ட7க� ெகா�3த4 ெசIய 

உ�ேதச ெசலவின& W. 1.20 இல�ச�ைத நகரா�சி வ�வாI ம@E& 

Pலதனநிதியி4 ேம@ெகா�ள(& ம
ற அCமதி ேவ/ட�ப,கிற5. 

அNவலக %றி�A.. 

1. ம
ற& ஒ�Aத4 வழ�கலா&. 
2. ேம@ப= ெசலவின�ைத நகரா�சி வ�வாI ம@E& 

Pலதனநிதியி4 ேம@ெகா�ள(& ம
ற& ஒ�Aத4 வழ�கலா& 

த+<மான& எ/. 165 

   அCமதி வழ�க�ப�ட5. 

ம
ற�ெபா��..7 

  ெச�ேகா�ைட நகரா�சி ெபா5 Fகாதார பி7வி4 உ�ள ட&ப< 

பிேளச< வாகன& எ/. TN 76 P 8356  %7ய த%திJசா
E 06.08.2019 அ
Eட
 

3=வைடவதா4,  த%திJ சா
E ெபEவத@கான பV5 பணிக� 

ேம@ெகா�வத@%&,  அத@கா%& உ�ேதச ெசலவின& W.48,000/- %&,  ேம@ப= 

ெசலவின�ைத நகரா�சி வ�வாI ம@E& Pலதனநிதியி4 ேம@ெகா�ள(& 

ம
ற�தி
 அCமதி ேவ/ட�ப,கிற5. 

அNவலக %றி�A 

1. ம
ற& அCமதி வழ�கலா& 

2. ேம@ப= ெசலவின�ைத நகரா�சி வ�வாI ம@E&  
Pலதனநிதியி4 ேம@ெகா�ள(& ம
ற& அCமதி வழ�கலா&. 
 

த+<மான& எ/. 166 
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ம
ற�ெபா��..8 

 511 ெச�ேகா�ைட நகரா�சி 2019-2022(P
றா/,க�) ஆ/, 

வைரயி577லான கால�தி@% %�தைக இன�களி
 அCபவ உ7ம�தி@%7ய 

ஏல& ம@E& 537ஒ�ப2த�A�ளி ேகா7 அறிவி�A தினச7 நாளிதழிலி4 

விள&பர& ெவளியி�டத610@%&,  ேம@ப= விள&பர& தினiமி நாளிதழி4  2 



ஜூ
 2019 அ
E  ெவளியி�, அத@%7ய ப�=ய4ப= W. 23688/- ேம@ப= 

நிEவன�தி@% வ�வாI ம@E& Pலதனநிதியிலி�25 வழ�க(& ம
ற�தி
 

அCமதி ேவ/ட�ப,கிற5. 

அNவலக %றி�A.. 

1. ம
ற& அCமதி வழ�கலா& 

2. ேம@ப= ெசலவின& W. 23688/- நகரா�சி வ�வாI ம@E& 
Pலதனநிதியி4 ேம@ெகா�ள(& ம
ற& ஒ�Aத4 வழ�கலா& 

(ந.க.எ/. 3090/2015/வ.ஆ)     

த+<மான& எ/. 167 

  அCமதி வழ�க�ப�ட5. 

ம
ற�ெபா��..9 

  ெச�ேகா�ைட நகரா�சி ப%தியி4 %=ந+< இைண�A இ4லாத 

%=யி��Aக� ம@E& வணிக நிEவன�க� ஆகியவ@றி@% தமிHநா, நக<�Aற நிதி 

ம@E& க�,மான வள<Jசி கழக& லிமிெட�, ெச
ைன (TUFIDCO) வாயிலாக வ�=யி4லா 

கட
 Pல& %=ந+< இைண�A வழ�க,  நகரா�சி நி<வாக ஆைணய<, ெச
ைன 

அவ<களி
 ெசய43ைற ஆைண எ/.13277/2018/WS1, நா�.. 03.07.2018
 கீH நி<வாக 

அCமதி வழ�க�ப�,,  நகரா�சி நி<வாக ஆைணயரக தைலைம ெபாறியாள<, ெச
ைன 

அவ<கள5 ெசய4 3ைற ஆைண எ/. 13277/2018/DO2, நா�.. 26.12.2018
 கீH ெதாழி4 X�ப 

அCமதி வழ�க�ப�, 18.01.2019 அ
E ஒளி(மைறவ@ற ஒ�ப2த�A�ளி ெபற�ப�,, 

நக<ம
ற த+<மான& எ/. 109 நா�.. 22.01.20194 ஒ�A�4 ெபற�ப�,, 31.01.2019 அ
E பணி 

உ�திர( வழ�க�ப�, த@ேபா5 %=யி��A ம@E& வணிக நிEவன�கD % %=ந+< 

இைண�A வழ�%& பணி நைடெப@E வ�கிற5. 

  ேம@ப= %=யி��Aக� ம@E& %=யி��A இ4லாத க�=ட�கD % 

வழ�க�ப,& %=ந+< இைண�AகD % கீH க/ட விபர�ப= க�டண& நி<ணய& 

ெசIய(& 

 சிமி/� சாைலயி4 உ�ள  
க�=ட�கD % %=ந+< இைண�A 
வழ�க 

%=யி��A 
க�=ட�க� 

%=யி��A இ4லாத 
க�=ட�க� 

1 ைவ�A� ெதாைக W. 5000/- W. 10000/- 
2 மதி�பீ�, க�டண& W. 3645/- W. 3645/- 
3 சாைல பராம7�A க�டண& W. 4235/- W. 4235/- 
4 ேம@பா<ைவ க�டண& W.  750/- W.  750/- 
 ெமா�த& W. 13,630/- W. 18,630/- 
 



 தா< சாைலயி4 உ�ள 
க�=ட�கD % %=ந+< இைண�A 
வழ�க 

%=யி��A 
க�=ட�க� 

%=யி��A இ4லாத 
க�=ட�க� 

1 ைவ�A� ெதாைக W. 5000/- W. 10000/- 
2 மதி�பீ�, க�டண& W. 3576/- W. 3576/- 
3 சாைல பராம7�A க�டண& W. 3666/- W. 3666/- 
4 ேம@பா<ைவ க�டண& W.  750/- W.  750/- 
 ெமா�த& W. 12992/- W. 17,992/- 
ேம@க/ட க�டண�கைள 10 சமதவைணகளாக பி7�5 6 மாத�கD % ஒ�3ைற 

ெசா�5வ7Bட
 வf4 ெசIய(& ம
ற அCமதி ேவ/ட�ப,கிற5. 

அNவலக %றி�A..   

           ேம@க/ட க�டண�ைத நி<ணய& ெசIய ம
ற& ஒ�Aத4 வழ�கலா&. 

த+<மான& எ/. 168 

  அCமதி வழ�க�ப�ட5. 

ம
ற�ெபா��..10 

  ெச�ேகா�ைட நகரா�சி ப%தியி4 29.05.2019 அ
E ெபாழி2த மைழ 

ெபாழிவினா4 ஏ@ப�ட மி
ன4 இ=யி
 காரண�தினா4 பVதைட2த 26 %ழ4 

விள %க� ம@E& 6 ேசா=ய& ஆவி விள %க� பV5 ந+ க& ெசIய  அCமதி 

அத@கா%& ெசலவின�ைத நகரா�சி வ�வாI ம@E& Pலதனநிதியி4 

ேம@ெகா�ள(&,  ேம@ப= பணியி
 அவசர அவசிய& க�தி விைல�A�ளி ேகார�ப�, 

வர�ெப@ற விைல�A�ளிகளி
 ஒ�Aேநா %�ப�=ய4 

வ. எ/ பணியி
 விவர& \டா< 
எல �7க4\, 
ெத
காசி 

இ�ராஹி& 
எல �7கலஸ, 
ெத
காசி 

ரா& எ/ட<பிைரச\, 
நாக<ேகாவி4 

1 150வா�\ ேசா=ய& ஆவி 
விள % ேசா  (ஒ
E %) 

W.1860/- W.1850/- W.1760/- 

2 150 வா�\ ேசா=ய& 
ஆவி ப4A(ஒ
E %) 

W.410/- W.410/- W.350/- 

3 150 வா�\ இ னி�ட< 
(ஒ
E %) 

W 295/- W 295/- W 210/- 

4 ேசா=ய& க/ட
ச< 
(ஒ
E %) 

W. 420/- W. 410/- W. 280/- 

5 40 வா�\ ேசா  
(ஒ
E %) 

W.195/- W.192/- W.170/- 

6 40 வா�\ =k� ைல� 
(ஒ
E %) 

W.42/- W.41/- W.40/- 

7 40 வா�\ \டா<ட< 
(ஒ
E %) 

W. 12/- W. 10/- W. 10/- 

8 40 வா�\ ேஹா4ட< 
(ஒ
E %) 

W. 10/- W. 9/- W. 9/- 



ம
ற�தி
 அCமதி ேவ/ட�ப,கிற5. 

அNவலக %றி�A.. 

 வர�ெப@ற 3 விைல�A�ளிகளி4 %ைற2தப�ச விைலவிகித& வழ�கிB�ள ரா& 

எ/ட<பிைரச\ நிEவன�தி
 விைல�A�ளி % ஒ�Aத4 வழ�கலா&. 
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ம
ற�ெபா��..11 

  ெச�ேகா�ைட நகரா�சி அNவலக ஜ+� வாகன& எ/. TN 76 AA 1237 

த@ேபா5 ந4ல நிைலயி4 அNவலக பய
பா�=4 இ�25 வ�கிற5.  

அNவலக பணி ெதாட<பாக நகரா�சி நி<வாக ம/டல இய %ந< அNவலக&, 

மாவ�ட ஆ�சிய< அNவலக& ம@E& பிற அNவலக�தி@%&, உய<ந+தி ம
ற 

ம5ைர கிைள ேபா
ற இட�கD %& அ= க= அNவலக பணி ெதாட<பாக 

ெச
E வர�ப,கிற5  எ
பதா4, நி<வாக நல
 க�தி இ2த வாகன�தி@% 

%ளி< சாதன& வசதி ேம@ெகா/�=ட(&,  அத@கான உ�ேதச ெசலவின& W. 

50000/-ஐ நகரா�சி வ�வாI ம@E& Pலதனநிதியி4 ேம@ெகா�ள(& ம
ற 

அCமதி ேவ/ட�ப,கிற5. 

அNவலக%றி�A 

1.  ம
ற& ஒ�Aத4 வழ�கலா&. 
2.  ேம@ப= ெசலவின�ைத நகரா�சி வ�வாI ம@E& 

Pலதனநிதியி4 ேம@ெகா�ள(& ம
ற& ஒ�Aத4 வழ�கலா&. 
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