
21.10.2019 
ம�ற	ெபா�..1 

  2017-2018� ஆ���கான நகரா�சி நி�வாக� ம�!� "�ந#� வழ%க& 
'ைறயி& மானிய, ேகா.,ைகயி� ேபா' உ�ளா�சி	 ப"திகளி& அைன3' தர	4 
ம,க5� பயன!� வைகயி& அ6மதி ெப�ற மைன	பி.7களி& 2500 ச'ர அ�," 
ேம�படாத மைனயி& 1200 ச'ர அ� பர	பள	பி�"� க�ட	ப:� "�யி	4 க��ட%க� 
கள ஆ;7 இ�றி எளிய >ைறயி& ஆவண%களி� அ�	பைடயி& இைணயதள� 
வாயிலாக க��ட அ6மதி ம�!� தி�ட அ6மதி வழ%"வத�" நகரா�சி நி�வாக� 
ம�!� "�ந#� வழ%க& (ந.நி1)'ைற அரசாைண எ�. 110 நா�. 21.08.2019& 
ெவளியிட	ப�:�ள', ம�ற3தி� பா�ைவ,"� பதிவி�"� ைவ,க	ப:கிற'. 

அDவலக"றி	4 

  பதி7 ெச;யலா�. 

த#�மான� எ�. 179 

  பா�ைவயி�: பதி7 ெச;ய	ப�ட'. 

ம�ற	ெபா�..2 

 தமிEநா: ஒ%கிைணGத அபிவி3தி ம�!� க��ட விதிக� 2019ைன அரசாைண 

நிைல எ�. 18 நகரா�சி நி�வாக� ம�!� "�ந#� வழ%க& 'ைற (MA1) நா� 04.02.2019& 

உ3தர7 பிற	பி,க	ப�: அதைன தமிEநா: அரI அரசிதழி& எ�. 43 நா� 04.02.2019& 

ெவளியிட	ப�:�ள' அதி& விதி எ�.30(1) ம�!� (2)& நகரா�சி ப"திகளி& ெதாட� 

க�:மான ப"திக� (Continuous Building Area) ம�!� ெபாளாதார நலிவைடGேதா� ப"தி (EWS) 

ச�ேவ எ�க� தனிதனியாக பி.,க	ப�: அத� விபர� நக� ஊரைம	4 இய,"ந�, ெச�ைன 

அவ�க5," அ6	பி ைவ,க ம�ற3தி� இைச7 ேவ�ட	ப:கிற'. 

அDவலக "றி	4 

 ம�ற� இைச7 அளி,கலா�. 
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 அ6மதி வழ%க	ப:கிற'. 

ம�ற	ெபா�..3 

  தமிEநா: ஒ%கிைணGத அபிவி3தி ம�!� க��ட விதிக� 2019� விதி 

14& தி�ட அ6மதி அ&ல' க��ட அ6மதி 5 ஆ�:க� ம�!� ஒ >ைற கால ந#��	4 

கால� 3 ஆ�:க� வழ%க வழிவைக ெச;ய	ப�:�ள'.  எனேவ,  >தலி& க��ட� 



நிைலயி& உ�ள'.  ேமD�, த:	4LIவ�, Polishing Pond, Administrative  building, உர,கிட%" ம�!� 
ேசக.	4 ெதா�� ஆகிய பணிக� ெதாட%க ேவ��ய நிைலயி& உ�ள இட%களி& உ�ள 
Iமா� 7300 ச.மீ�ட� பர	பளவி& திட,கழி7க� பரவி கிட	பதா& ேம�க�ட பணி 
ேம�ெகா�ள மிக7� சிர�மாக உ�ள'.  எனேவ,  ேம�ப� திட,கழி7கைள இல3N� 
சாைல உர,கிட%கி�" �	ப� லா. ம�!� ேஜ.சி.பி. இயGதிர� Pல� மா�!வத�" Q. 9.60 
ல�ச3தி�" தயா� ெச;ய மதி	ப�ீ��"�,  ேம�ப� ெசலவின3ைத நகரா�சி வவா; 
ம�!� Pலதனநிதியி& ேம�ெகா�ள7� ம�ற3தி� அ6மதி ேவ�ட	ப:கிற'. 
அDவலக,"றி	4.. 
  1.ேம�ப� கச: கழி7 I3திக.	4 நிைலய� அைம,"� பணி அரசி� 
தி�ட	பணியாக இ	பதா& "றி	பி�ட காலெக:7,"� பணி ெச;' >�,க	படேவ�:� 
எ�பதா& ேம�ப� மதி	ப�ீ��" ம�ற� ஒ	4த& வழ%கலா�. 
  2.ேம�ப� ெசலவின� Q. 9.60 ல�ச3ைத நகரா�சி வவா; ம�!� 
Pலதனநிதியி& ேம�ெகா�ள ம�ற� ஒ	4த& வழ%கலா�. 
 

த#�மான� எ�. 177 
  அ6மதி,க	ப:கிற'. 
   

ம�ற	ெபா�..7. 
  ெச%ேகா�ைட நகரா�சி ேக.சி.சாைலயி& உ�ள ந#�3ேத,க நிைலய 
வளாக3தி&, இய,"த& ம�!� பராம.	4 ம�!� இைடெவளி நிர	4த& தி�ட� 2014-15� 
கீE Q. 66.00 ல�ச� மதி	ப�ீ�& 4.00 ல�ச� லி�ட� ெகா�ளள7 ெகா�ட ேம&நிைல ந#�3 
ேத,க3 ெதா�� அைம,க	ப�ட'. ேம�ப� மதி	ப�ீ�&, வா&7 ெதா��க�, வா&7 ெதா�� 
>�க�, >�>ைன மி�சார இைண	4  அைம3' மி� வசதி ெச;த&,  ேக� அைம3த&, 
ந#�3ேத,க3 ெதா��," வ�ண� UIத&,  மி� ேமா�டா� ப�4 அைம3த& ம�!� ந#ேர�!� 
"ழா;, விநிேயாக "ழா; ெபா3'த& ஆகிய பணிக� இ&லாத காரண3தா&, V:தலாக 
Q. 18.50 ல�ச3தி�" மதி	ப:ீ தயா� ெச;ய	ப�:, நக�ம�ற த#�மான எ�. 74 நா�. 
30.05.2017-& ஒ	4த& வழ%க	ப�:,  ஒளிமைறவ�ற ஒ	பGத	4�ளி ேகார	ப�:, 26.07.2017 
அ�! ஒ	பGத	4�ளிக� ெபற	ப�:, நக�ம�ற த#�மான எ�. 111 நா�. 31.07.2017& 
ஒ	பGத	4�ளி அ%கீக.,க	ப�: பணி உ3திர7 வழ%க	ப�:, பணி >Wவ'மாக 
>�,க	ப�: த�ேபா' பய�பா��& இG' வகிற'. 
  இ	பணி," ஒ	பGத3தார," வழ%க ேவ��ய Q. 18.50 ல�ச� 
நகரா�சியி& ேபாதிய நிதி ஆதார� இ&லாத காரண3தா& வழ%க இயலவி&ைல.  எனேவ, 
ேம�ப� Q. 18.50 ல�ச3ைத "�ந#� ைவ	4 நிதியி& இG', "�ந#� பராம.	4 வர7 நிதி," 
நிதி மா�ற� ெச;ய ம�ற3தி� அ6மதி ேவ�ட	ப:கிற'. 
அDவல,"றி	4.. 
  த�ேபா' நகரா�சி நிதி ஆதார� இ&லாத காரண3தா& Q. 18.50 ல�ச3ைத 
"�ந#� ைவ	43 ெதாைக நிதியிலிG', "�ந#� பராம.	4 வர7 நிதி," மா�ற� ெச;ய 
ம�ற� ஒ	4த& வழ%கலா�. 
த#�மான� எ�. 178 

  அ6மதி,க	ப:கிற'. 

 



ெபா� (U�4கா�) Pல� ெகா�>'& ெச;திட தி3திய ெநறி>ைறXட� 

வழ%க	ப�:�ள' ம�ற3தி� பா�ைவ,"� பதிவி,"� ைவ,க	ப:கிற'. 

(ந.க.எ�. 2273/2014/சி1) 

அDவல,"றி	4.. 

  1.அரசாைண நிைல எ�. 114, பணியாள� ம�!� நி�வாகசீ�தி3த 'ைற 

அரசாைணயிைன ம�ற� பதி7 ெச;யலா�. 

  2. நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�கள' க�த� ந.க.எ�. 

4980/2018/ேஜ3, நா� 12.07.2019 ம�ற� பதி7 ெச;யலா�. 

  3. இத�".ய ெசலவின3தி�"� ம�ற� அ6மதி வழ%கலா�. 
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  அ%கீக.,க	ப:கிற'. 

ம�ற	ெபா�..5 

  ெச%ேகா�ைட நகரா�சி," எதிராக ெச%ேகா�ைட மாவ�ட உ.ைமயிய& 

ந#திம�ற3தி& ெதாடர	ப�ட கீE,க�ட வழ,"களி& நகரா�சி," சாதகமாக 

த#�	பாகிX�ள'.  அத�" நக�ம�ற வழ,கறிஞ� தி.எ[.கி\ணP�3தி B.Com.,B.L., 

அவ�க5," வழ,கறிஞ� க�டண� ெமா3த� Q. 9640/-(Qபா; ஒ�பதாயிர3திஅ!]�றி 

நா�ப') ம�:ம வழ%கலா�. 

1. வழ," எ�. ஓ.எ[.எ�. 137/2006  Q. 2355/- 

2. வழ," எ�. ஓ.எ[.எ�. 140/2006  Q. 2355/- 

3. வழ," எ�. ஓ.எ[ எ�. 12/09     Q. 2870/- 

4. வழ," எ� ஓ.எ[.எ�.  118/09     Q.2060/- 

அDவல,"றி	4..  

  ேம�க�ட வழ,கறிஞ� க�டண� Q. 9640/-ைய (Qபா; ஒ�பதாயிர3' 

அ!]�றி நா�ப' ம�:�) நக�ம�ற வழ,கறிஞ� தி.எ[.கி\ணP�3தி B.Com.,B.L 

அவ�க5," வழ%க அ6மதி,கலா�.. 

(ந.க.எ�. 2427/06/எ	1) 
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  அ6மதி,க	ப:கிற' 

ம�ற	ெபா�..6 
  ெச%ேகா�ைட நகரா�சி வ&ல� சாைலயி& உ�ள உர,கிட%கி& Q. 260.00 
ல�ச� மதி	ப�ீ�& கச: கழி7 I3திக.	4 நிைலய� அைம,க	ப�: வகிற'.  த�ேபா' 
Screening chamber, Digester, Sludge drying bed, Anaerobic filter , Horizontal gravel filter ஆகிய பணிக� >�7!� 



ம�ற	ெபா�..4 

  ெச%ேகா�ைட நகரா�சி தைலைம ந#ேர�! நிைலய3தி& உ�ள இர�: 30 

எL.பி. ந#�>Eகி மி�ேமா�டா.& ஒ மி� ேமா�டா� பWதாகி உ�ளதா&, ஒ மி� 

ேமா�டா� ம�:ேம இய,க	ப�: "�ந#� விநிேயாக� வழ%க	ப�: வகிற'.  இGத 

பWதைடGத மி� ேமா�டா� வா%க	ப�: 10 வட%க5," ேம& ஆகிற'. ேமD� அத� 

[டா�ட� பWதாகி உ�ளதா&,  மி� ேமா�டா� ம�!� [டா�ட� ஆகியைவகைள பW' 

ந#,கி இ;,க Q. 1.10 ல�ச3தி�" மதி	பீ: தயா� ெச;ய	ப�:�ளத�"�, ேம�ப� 

ெசலவின3ைத நகரா�சி "�ந#� ம�!�  வ�கா& நிதியி& ேம�ெகா�ள7�, ம�ற3தி� 

ஒ	4தD�, ேம�ப� "�ந#.� அவசிய அவசர� கதி ஒ	பGத	4�ளி ேகார	ப�: 29.08.2019 

அ�! ெபற	ப�ட ஒ	பGத	4�ளிகளி� ஒ	4ேநா,"	ப��ய& ம�ற3தி� பா�ைவ," 

ைவ,க	ப:கிற'. 

வ. 
எ� 

பணியி� விவர� மதி	ப�ீ:3 
ெதாைக  

(Q.ல�ச3தி&) 

ஒ	பGத,கார� 
ெபய� 

ஒ	பGத	4�ளி 
விகித� 

1 ெச%ேகா�ைட தைலைம 
ந#ேர�! நிைலய3தி& உ�ள 
30 எL.பி.ச	ெம�சிபி& மி� 
ேமா�டா� பW' ந#,"த& 
பணி ேம�ெகா�ள 

Q. 1.10  ேரா,கா& அ� 
ேகா, ம'ைர 

 

1.51% மதி	ப�ீைட 
விட "ைற7 

ஆனGதா 
எ�ட�பிைரச[, 
ம'ைர 

5.96% மதி	ப�ீைட 
விட V:த& 

அDவல,"றி	4.. 

 1. ேம�ப� மி� ேமா�டா� பW' ந#,"வத�"�, Q. 1,10 ல�ச3ைத "�ந#� ம�!� 

வ�கா& நிதியி& ேம�ெகா�ள7� ஒ	4த& வழ%கலா�.  

  2. வர	ெப�ற இர�: ஒ	பGத	4�ளிகளி& "ைறGதப�ச விைலவிகிதமாக 

மதி	ப�ீைட விட 1.51% "ைறவாக ஒ	பGத	4�ளி வழ%கிX�ள ெமஸ�[,ேரா,கா& அ� 

ேகா எ�ற நி!வன3தி� ஒ	பGத	4�ளி," ம�ற� ஒ	4த& வழ%கலா�. 
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    "ைறGத ஒ	பGத	4�ளி அ%கீக.,க	ப�ட'. 

ம�ற	ெபா�..5 

  ெச%ேகா�ைட நகரா�சியி& ெபா'Iகாதாரபி.வி& ஒ�:ந� பணியிட3தி& 20 

ஆ�:க� விப3தி&லா மாச�ற >ைறயி& பணியா�றிய ஓ�:ந� தி.ேக.ேசஷ�, 

த%கபத,க� வழ%கிட நக�ம�ற த#�மான எ�. 97, நா�. 15.11.2018 � ப� அ6மதி 

ெபற	ப��G3'.  இGநிைலயி& அரசாைண நிைல எ�. 114 பணியாள�(ம) நி�வாக 

சீ�தி3த 'ைற நா�. 19.05.1998� ப� ேம�ப� த%க	பத,கமான' தமிEநா: ைகவிைன 



(திட,கழி7 ேமலா�ைம ம�!� க��ட�) சீ�மி" ெச�ைன மாநகரா�சி அவ�களிட� 
ஒ	பைட,க உ3திர7 வழ%க	ப�:�ள' ம�ற3தி� இைச7 ேவ�ட	ப:கிற'. 

அDவல,"றி	4.. 
 1. நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�களி� ெசய&>ைற ம�ற� பதி7  

      ெச;யலா�. 
                 2.  ம�ற� இைச7 வழ%கலா�. 
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  ஒ	4த& அளி,க	ப�ட'. 

ம�ற	ெபா�..3 

  ெச%ேகா�ைட நகரா�சி காலா%கைர ப"தியி& உ�ள சிதிலமைடGத 

அ%க�வா� க��ட3ைத இ�3' அ	4ற	ப:3தி 4திதாக அ%க� வா� க��ட� க�:த& 

பணி ேம�ெகா�ள, 2018-19� ஆ�: ச�டம�ற உ!	பின� ெதா"தி ேம�பா�:3 தி�ட3தி� 

கீE கைடயந&a� ச�டம�ற உ!	பின� அவ�க� ப.G'ைர ெச;ய	ப�டத� 

அ�	பைடயி&, திெந&ேவலி மாவ�ட ஆ�சி3 தைலவ� ம�!� தைலவ� மாவ�ட ஊரக 

வள�Lசி >கைம அவ�களி� ெசய&>ைற ஆைண எ�. ந.க.எ�. அ8/4193/2018 நா�. 

14.07.2019& நி�வாக அ6மதி வழ%க	ப�:�ளைத ம�ற3தி� பா�ைவ,"� பதிவி�"� 

ைவ,க	ப:கிற'. 

  ேமD�,  ேம�ப� அ%க�வா� க��ட� அைம	பத�" ஒ	பGத	4�ளி 

அறிவி	4 வழ%க	ப�: 02.08.2019 அ�! ெபற	ப�ட ஒ	பGத	4�ளிகளி� விவர� வமா! 

வ. 
எ� 

பணியி� விbர� மதி	ப�ீ:3 
ெதாைக  

(Q. ல�ச�) 

ஒ	பGத	4�ளி தார� 
ெபய� 

ஒ	பGத	4�ளி 
விகித� 

1 ெச%ேகா�ைட நகரா�சி 
காலா%கைர ப"தியி& 
உ�ள சிதிலமைடGத 
அ%க�வா� க��ட3ைத 
இ�3' 4திதாக அ%க� 
வா� க��ட� க�:த& 

Q. 9.70  தி.தா.ஆேப&ெஜயசீல� 0.032% 

மதி	ப�ீைட 
விட "ைற7 

தி.எ[.பரமசிவ� 0.057 % 

மதி	ப�ீைட 
விட V:த& 

அDவலக"றி	4.. 

  ேம�ப� ெபற	ப�ட இர�: ஒ	பGத	4�ளிகளி& "ைறGதப�ச 

விைலவிகிதமாக 0.032% மதி	ப�ீைட விட "ைறவாக ஒ	பGத	4�ளி வழ%கிX�ள 

தி.தா.ஆேப&ெஜயசீல� எ�பவைடய ஒ	பGத	4�ளி," ஒ	4த& வழ%,லா� 
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   "ைறGத ஒ	பGத	4�ளி அ%கீக.,க	ப�ட'. 



17.09.2019 

ம�ற	ெபா�..1 

  நகரா�சி அDவலக ஈ	4 வாகன� எ�. TN 76 AA 1237-," "ளி�சாதன� 

இயGதிர� ெபா3த நக�ம�ற த#�மான� எ�.      நா�. 18.07.2019� கீE ஒ	4த& 

வழ%க	ப�:,  18.07.2019 விைல	4�ளி ேகார	ப�: 26.07.2019 அ�! ெபற	ப�ட 

விைல	4�ளிகளி� விவர� வமா! 

வ. 
எ� 

பணியி� விவர� ெமஸ�[. V& 
ேக�, ெத�" 
4றவழிLசாைல, 
திெந&ேவலி 

அ� V& 
[ேப�[, 
பாைளய%ேகா�ைட 
ேரா:, 
திெந&ேவலி 

1 நகரா�சி அDவலக ஈ	4 வாகன� 
(BOLERO) எ�. TN76 AA 1237," 

"ளி�சாதன இயGதிர� விநிேயாக� 
ெச;' ெபா3'� பணி ேம�ெகா�ள 

Q. 46600/- Q.48700/- 

ேம�க�ட  இர�: விைல	4�ளிகளி& "ைறGத ப�ச விைலவிகிதமாக Q. 46600/-," 

விைல	4�ளி வழ%கிX�ள ெமஸ�[. V& ேக�, ெத�" 4றவழிLசாைல, திெந&ேவலி 

நி!வன3தி� விைல	4�ளி," ம�ற3தி� அ6மதி ேவ�ட	ப:கிற'. 

அDவலக"றி	4 

         "ைறGதப�ச விைலவிகிதமாக Q. 46600/-," விைல	4�ளி வழ%கிய நி!வன� 

V&ேக�,திெந&ேவலி எ�பவ," ஒ	4த& வழ%கலா�. 
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ம�ற	ெபா�.. 
  2வ' மாநில உய�ம�ட "W த#�மான� நா�.28.10.2015& ெச%ேகா�ைட 
நகரா�சி," N;ைம இGதியா3 தி�ட� 2015-2016� கீE  திட,கழி7 ேமலா�ைம பணி,காக, 
Q. 34.00 ல�ச� மதி	ப�ீ�& கா�ேப,ட� வாகன� ம�!� கா�ேப,ட� பி�க� 26 எ�ண� 
ெகா�>த& ெச;ய	ப�:,  திட,கழி7 ேமலா�ைம பணி,காக பய�பா��& இG'வGத'. 
  த�ேபா' 7 வ' ம�!� 8 வ' மாநில உய�ம�ட "W த#�மான3தி& 
திட,கழி73 தி�ட3தி�காக P�! d�eயி� உர,"�&க� ம�!� 13 ேப�ட. 
வாகன%க5�, 2 இல"ரக வாகன%க5� அ6மதி,க	ப�: இைவக� ம�:ேம 
பய�ப:3த	ப�: வகிற'.  இதனா& கா�ேப,ட� வாகன� பய�பா��& இ&ைல.   
   ேமD�, நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�களி� 
ெசய&>ைற ஆைண எ�. 23562/2019/பி3 நா�. 26.09.2019-& ேம�ப� கா�ேப,ட� வாகன� 
(வாகன� எ�. TN 76 AE 2986 ம�!� 26 கா�ேப,ட� பி�கைள தைலைம ெபாறியாள� 



ம�ற
தி� அ�மதி ேவ�ட�ப�கிற�. 

அ�வலக �றி��.. 

 வர�ெப�ற 3 விைல��#ளிகளி& �ைற'தப(ச விைலவிகித* வழ,கி-#ள ரா* 

எ�ட0பிைரச1 நி3வன
தி� விைல��#ளி5� ஒ��த& வழ,கலா*. 
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  அ�மதி வழ,க�ப(ட�. 

ம�ற�ெபா9#..11 

  ெச,ேகா(ைட நகரா(சி அ�வலக ஜ7� வாகன* எ�. TN 76 AA 1237 

த�ேபா� ந&ல நிைலயி& அ�வலக பய�பா(<& இ9'� வ9கிற�.  

அ�வலக பணி ெதாட0பாக நகரா(சி நி0வாக ம�டல இய5�ந0 அ�வலக*, 

மாவ(ட ஆ(சிய0 அ�வலக* ம�3* பிற அ�வலக
தி��*, உய0ந7தி ம�ற 

ம�ைர கிைள ேபா�ற இட,கB5�* அ<5க< அ�வலக பணி ெதாட0பாக 

ெச�3 வர�ப�கிற�  எ�பதா&, நி0வாக நல� க9தி இ'த வாகன
தி�� 

�ளி0 சாதன* வசதி ேம�ெகா�(<டC*,  அத�கான உ
ேதச ெசலவின* D. 

50000/-ஐ நகரா(சி வ9வாI ம�3* Jலதனநிதியி& ேம�ெகா#ளC* ம�ற 

அ�மதி ேவ�ட�ப�கிற�. 

அ�வலக�றி�� 

1.  ம�ற* ஒ��த& வழ,கலா*. 
2.  ேம�ப< ெசலவின
ைத நகரா(சி வ9வாI ம�3* 

Jலதனநிதியி& ேம�ெகா#ளC* ம�ற* ஒ��த& வழ,கலா*. 
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 தா0 சாைலயி& உ#ள 
க(<ட,கB5� �<ந70 இைண�� 
வழ,க 

�<யி9�� 
க(<ட,க# 

�<யி9�� இ&லாத 
க(<ட,க# 

1 ைவ��
 ெதாைக D. 5000/- D. 10000/- 
2 மதி�பீ(� க(டண* D. 3576/- D. 3576/- 
3 சாைல பராமL�� க(டண* D. 3666/- D. 3666/- 
4 ேம�பா0ைவ க(டண* D.  750/- D.  750/- 
 ெமா
த* D. 12992/- D. 17,992/- 
ேம�க�ட க(டண,கைள 10 சமதவைணகளாக பிL
� 6 மாத,கB5� ஒ9Nைற 

ெசா
�வL-ட� வO& ெசIயC* ம�ற அ�மதி ேவ�ட�ப�கிற�. 

அ�வலக �றி��..   

           ேம�க�ட க(டண
ைத நி0ணய* ெசIய ம�ற* ஒ��த& வழ,கலா*. 
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  அ�மதி வழ,க�ப(ட�. 

ம�ற�ெபா9#..10 

  ெச,ேகா(ைட நகரா(சி ப�தியி& 29.05.2019 அ�3 ெபாழி'த மைழ 

ெபாழிவினா& ஏ�ப(ட மி�ன& இ<யி� காரண
தினா& பRதைட'த 26 �ழ& 

விள5�க# ம�3* 6 ேசா<ய* ஆவி விள5�க# பR� ந75க* ெசIய  அ�மதி 

அத�கா�* ெசலவின
ைத நகரா(சி வ9வாI ம�3* Jலதனநிதியி& 

ேம�ெகா#ளC*,  ேம�ப< பணியி� அவசர அவசிய* க9தி விைல��#ளி ேகார�ப(� 

வர�ெப�ற விைல��#ளிகளி� ஒ��ேநா5��ப(<ய& 

வ. எ� பணியி� விவர* 1டா0 
எல5(Lக&1, 
ெத�காசி 

இ�ராஹி* 
எல5(Lகலஸ, 
ெத�காசி 

ரா* எ�ட0பிைரச1, 
நாக0ேகாவி& 

1 150வா(1 ேசா<ய* ஆவி 
விள5� ேசா5 (ஒ�35�) 

D.1860/- D.1850/- D.1760/- 

2 150 வா(1 ேசா<ய* 
ஆவி ப&�(ஒ�35�) 

D.410/- D.410/- D.350/- 

3 150 வா(1 இ5னி(ட0 
(ஒ�35�) 

D 295/- D 295/- D 210/- 

4 ேசா<ய* க�ட�ச0 
(ஒ�35�) 

D. 420/- D. 410/- D. 280/- 

5 40 வா(1 ேசா5 
(ஒ�35�) 

D.195/- D.192/- D.170/- 

6 40 வா(1 <W� ைல( 
(ஒ�35�) 

D.42/- D.41/- D.40/- 

7 40 வா(1 1டா0ட0 
(ஒ�35�) 

D. 12/- D. 10/- D. 10/- 

8 40 வா(1 ேஹா&ட0 
(ஒ�35�) 

D. 10/- D. 9/- D. 9/- 


