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 அரசாைண எ	.145 நகரா�சி நி�வாக� ம��� ��ந�� 

வழ�க� �ைற நா .14.10.2022#ப� அைன&� நகரா�சிகள(� உ ள   
ெத,வ-ள.�கைள/� ஆ�ற� மி�1த எ�.இ.�.வ-ள.�களாக 
மா�ற� ெச3ய ஆைணய-ட6ப�7 ள�. ேம�ப� அரசாைணய-� 
இ1நகரா�சிய-� உ ள 1720 ெத,வ-ள.�கைள ஆ�ற�மி�1த 
எ�.இ.� வ-ள.�களாக மா�ற� ெச3வத�� :.209.63 இல�ச� 
மதி6ப?��� பண-க  ேம�ெகா ள நி�வாக அ@மதி 
வழ�க6ப�7 ள�. 

 
ேம�ப� பண-க  ேம�ெகா ள ெச#ைன நகரா�சி நி�வாக 

இய.�ந� அவ�கள(# ந.க.எ	.27000/2021/WB நா .14.10.2022 க�த&தி� 
ெதDவ-&� ளப�  இ1நகரா�சிய-� உ ள 1720 ெத,வ-ள.�கைள 
ஆ�ற�மி�1த எ�.இ.�. வ-ள.�களாக மா�ற�ெச3வத�கான 
பண-.� மாநில அளவ-லான ஒ6ப1த6F ள(  19.12.2022� ெப�வத�� 
ெச#ைன நகரா�சி நி�வாக இய.�ந� அவ�களா� நடவ�.ைக 
ேம�ெகா ள6ப�7 ளைத ம#ற&தி# பா�ைவ.�� தகவG.�� 
ைவ.க6ப7கிற�. 

 
ெபா�� எ� – 2 

ச�கர#ேகாவ-� நகரா�சி.� 15வ� நிதி.�H 2021-22 (Untied 
grant) ஆ� ஆ	�# கீV இ1நகரா�சி6 ப�திகள(� Fதியதாக 20 
வா�W எ�.இ.� வ-ள.�க  311 எ	ண� அைம.க ெச#ைன 
நகரா�சி நி�வாக இய.�ந� அவ�கள(# fbj e.f.vz;: 31116/2021/CFC-1, 
நா�.14.10.2022-�ப �.27.26 இல�ச&தி�� பண-க  
ேம�ெகா வத�� நி�வாக அ@மதி வழ�க6ப�7� ம��� மாநில 
அளவ-லான ஒ6ப1த6F ள( 19.12.2022� ெப�வத�� ெச#ைன 
நகரா�சி நி�வாக இய.�ந� அவ�களா� நடவ�.ைக 
ேம�ெகா ள6ப�7 ளைத ம#ற&தி# பா�ைவ.�� தகவG.�� 
ைவ.க6ப7கிற�. 
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 ச�கர�ேகாவ�� நகரா�சி வா�� எ�.12, ச���ர  1  
ெத�வ�� உ�ள சி$மி�வ�ைச ப ' ேமா�டா� அைறய�,�ள 



ஆ./ைள கிண$ அ�கி,�ள மர1தி� ேவ� ஆ./ைள 
கிண2றி� உ�ேள ெச�$ 3�4/ேபா5 ப6தைட4/ உ�ள/. 
எனேவ �திய ஆ./ைள கிண$ ம2$  ேமா�டா� அைற 
அைம8க �.2.80     
இல�ச1தி2� தயா=8க'ப�ட மதி'ப>�2� ம�ற அ?மதி 
ேவ�ட'ப�கிற/. 
 
அGவலக. �றி6F 

1. ம�ற  அ?மதி8கலா . 
2. ெபா�ள@� க�ட பண�ைய ேம2ெகா�ள �நA� நிதிய�லி�4/ 

ெசலB ெச5ய ம�ற  அ?மதி8கலா . 
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 ச�கர�ேகாவ�� நகரா�சி வா�� எ�.30, காேவ= நக=� 
அைம4/�ள நகரா�சி8�D ெசா4தமான திற4த ெவள@ கிண2றி� 
/ண�க� ம2$  கழிBக� ெகா�ட'ப�கிற/. இதனா� கிண2றி� 
உ�ள நA� Fகாதார8ேகடாக உ�ள/. ேம2ப கிண2ைற 3�வா= 
F2$DFவ� ம2$  ேம�G அைம'பத2� �.4.00 இல�ச1தி2� 
தயா=8க'ப�ட மதி'ப>�2� ம�ற அ?மதி ேவ�ட'ப�கிற/. 
அGவலக. �றி6F 

1. ம�ற  அ?மதி8கலா . 
2. ெபா�ள@� க�ட பண�ைய ேம2ெகா�ள �நA� நிதிய�லி�4/ 

ெசலB ெச5ய ம�ற  அ?மதி8கலா . 
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 ச�கர�ேகாவ�� நகரா�சி வா�� எ�.27, கா4தி நக� �/ 1  
ெத�வ�� நகரா�சி8�D ெசா4தமான திற4த ெவள@ கிண2றி� /ண�க� 
ம2$  கழிBக� ெகா�ட'ப�� கிண2றி� உ�ள நA� 
Fகாதார8ேகடாக உ�ளதாக நக�ம�ற உ$'ப�ன� ம? 
அள@1/�ளா�. எனேவ ேம2ப கிண2$8� ேம�G 
அைம'பத2� தயா=8க'ப�ட மதி'ப>� �.2.70 இல�ச1தி2� ம�ற 
அ?மதி ேவ�ட'ப�கிற/. 
அGவலக. �றி6F 

1. ம�ற  அ?மதி8கலா . 
2. ெபா�ள@� க�ட பண�ைய ேம2ெகா�ள �நA� நிதிய�லி�4/ 

ெசலB ெச5ய ம�ற  அ?மதி8கலா . 
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 ச�கர�ேகாவ�� நகரா�சி ப�திய�� நா5க� ெதா�ைல 
அதிகமாக உ�ளதா� அதைன க��'ப�1/  ேநா8கி� க�1தைட 
ெச5J  ைமய  அைம8க ேவ�J�ள/ ஏ2கனேவ உ�ள 
க�1தைட ைமய1தி� த2காலிக ேப�4/ நிைலய �ற8காவ� 
நிைலய  அைம8க'ப���ள/ எனேவ த2காலிக க�1தைட 
ைமய  தி�ேவ�கட  க6�மைல ைடவ�ச� சாைலய�� உ�ள 
நகரா�சி8� ெசா4தமான இட1தி�  அைம'பத2� தயா=8க'ப�ட 
மதி'ப>� �.3.50 இல�ச1தி2� ம�ற அ?மதி ேவ�ட'ப�கிற/. 
அGவலக. �றி6F 

1. ம�ற  அ?மதி8கலா . 
2. ெபா�ள@� க�ட பண�ைய ேம2ெகா�ள ெபா/ நிதிய�லி�4/ 

ெசலB ெச5ய ம�ற  அ?மதி8கலா . 
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 ச�கர�ேகாவ�� நகரா�சிய�� �திதாக ேப�4/ நிைலய  
அைம8�  பண� நைடெப$வதா� பைழய ேப�4/ 
நிைலய1திலி�4/ ெசய�ப�� வ4த ேப�4/க� தி�ேவ�கட  
க6�மைல ைடவ�ச� சாைலய�� உ�ள த2காலிக ேப�4/ 
நிைலய1திலி�4/ ெசய�ப�� வ�கிற/. ேம2ப இட1திலி�4/ 
�ற'ப�  ேப�4/க� ெத2�ரதவ Aதி M'ப�டாதி அ ம� ேகாவ�� 
கீ.�ற  ம2$  ராஜபாைளய  சாைலய�� உ�ள அெச 'ள@ 
லா�P M�ப��4/ பயண�கைள ஏ2றிD ெச�கிற/ இத2காக 
கா1தி�8�  பயண�கQ8� த2காலிக நிழ2�ைட அைம'பத2� 
தயா=8க'ப�ட மதி'ப>� �.4.50 இல�ச1தி2� ம�ற அ?மதி 
ேவ�ட'ப�கிற/. 
அGவலக. �றி6F 

1. ம�ற  அ?மதி8கலா . 
2. ெபா�ள@� க�ட பண�ைய ேம2ெகா�ள ெபா/ நிதிய�லி�4/ 

ெசலB ெச5ய ம�ற  அ?மதி8கலா . 
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 ச�கர�ேகாவ�� நகரா�சி ஏவ�ஆ�எ வ� காலன@ய�� உ�ள 
நகரா�சி ந�நிைல'ப�ள@ய�� சைமயலைற8 க�ட1தி� 
ேம2Rைர மிகB  ப6தைட4/�ள/ எனேவ ப6தைட4த 
ேம2Rைரைய அக2றி வ��� �திய ேம2Rைர அைம1/ 



பராம='� பண� ேம2ெகா�ள தயா=8க'ப�ட மதி'ப>� �.2.20 
இல�ச1தி2� ம�ற அ?மதி ேவ�ட'ப�கிற/. 
 
அGவலக. �றி6F 

1. ம�ற  அ?மதி8கலா . 
2. ெபா�ள@� க�ட பண�ைய ேம2ெகா�ள க�வ�  

நிதிய�லி�4/ ெசலB ெச5ய ம�ற  அ?மதி8கலா . 
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 ச�கர�ேகாவ�� நகரா�சி கா4தி நக� நகரா�சி 
ந�நிைல'ப�ள@ய�� உ�ள வட8�'ப�தி வ�'பைற க�ட 
ேம2Rைர ப6தைட4/�ளதா� ேம2Rைரய�� வழிேய மைழநA� 
கசி4/ சிெம�� காைரக� உைட4/ வ�6கிற/ ேம,  இ4த 
க�ட1தி� லி�ட� ம�ட  வைர ெவ'�க� எ2ப���ளதா� 
ேம2Rைரய�லி�4/  லி�ட� ம�ட  வைர இ1/ வ��� 
�திதாக ேம2Rைர அைம8�  பண� ேம2ெகா�ள தயா=8க'ப�ட 
மதி'ப>� �.12.50 இல�ச1தி2�  ம�ற அ?மதி ேவ�ட'ப�கிற/. 
 
அGவலக. �றி6F 

1. ம�ற  அ?மதி8கலா . 
2. ெபா�ள@� க�ட பண�ைய ேம2ெகா�ள க�வ� நிதிய�லி�4/ 

ெசலB ெச5ய ம�ற  அ?மதி8கலா . 
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 ச�கர�ேகாவ�� நகரா�சி ெத2�ரதவ Aதிய�� சிவ4தி வாச� 
ப�திய�,�ள உ�Q� நAராதார ேம�நிைலநA�1ேத8க 
ெதா�ய�லி�4/ �நA� வ�நிேயாக �ழா5 த2ேபா/ ெந�Sசாைல 
/ைறய�� Gல  நைடெப2$ வ�  சாைல வ�=வா8க'பண�க� 
காரணமாகB  மைழநA� வகா� க��  பண� காரணமாகB   
ேசதமைட4/ உ�ளதா� ெபா/ம8க� �நA� ேதைவைய 
க�1தி2ெகா�� ெத�8கள@� வ�நிேயாக �ழா5 உடனயாக 
மா2ற ேவ�J�ள/, எனேவ ேம2ப �ழாைய மா2ற  ெச5ய 
தயா=8க'ப�ட மதி'ப>� �.2.50 இல�ச1தி2� ம�ற அ?மதி 
ேவ�ட'ப�கிற/. 
 

அGவலக. �றி6F 
1. ம�ற  அ?மதி8கலா . 



2. ெபா�ள@� க�ட பண�ைய ேம2ெகா�ள �நA� நிதிய�லி�4/ 
ெசலB ெச5ய ம�ற  அ?மதி8கலா . 
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 ச�கர�ேகாவ�� நகரா�சி வா�� எ� 15 தி�ேவ�கட  
சாைலய�� ெந�Sசாைல /ைறய�� Gல  பண� நைடெப$  
ேபா/ 63mm ப�வ�சி உ�Q� நAராதார �நA� �ழா5 ப6/ 
ஏ2ப�டதா� அ�ணா நக� ெச�,  ப�திகQ8� �நA� 
வ�நிேயாக  பாதி8க'ப���ள/ எனேவ ேம2ப ப6தைட4த 
�ழாைய மா2றி �திதாக அைம8க தயா=8க'ப�ட மதி'ப>� �.1.20 
இல�ச1தி2�  ம�ற அ?மதி ேவ�ட'ப�கிற/. 
அGவலக. �றி6F 

1. ம�ற  அ?மதி8கலா . 
2. ெபா�ள@� க�ட பண�ைய ேம2ெகா�ள �நA� நிதிய�லி�4/ 

ெசலB ெச5ய ம�ற  அ?மதி8கலா . 
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 ச�கர�ேகாவ�� நகரா�சி வா�� எ� 1 அDச ப� 2  
ெத�வ�� உ�Q� நAராதார �நA� �ழா5 100 மU�ட� நAள1தி2� 
பதி8க ேவ�J�ளதா�  63எ எ  ப�வ�சி �நA� �ழா5 பதி1/  
அ'ப�திகQ8� �நA� வ�நிேயாக  ெச5ய ேவ�J�ள/ 
எனேவ ேம2ப �நA� �ழா5 அைம8க தயா=8க'ப�ட மதி'ப>� 
�.40,000/-8� ம�ற அ?மதி ேவ�ட'ப�கிற/. 
 

அGவலக. �றி6F 
1. ம�ற  அ?மதி8கலா . 
2. ெபா�ள@� க�ட பண�ைய ேம2ெகா�ள �நA�. 

நிதிய�லி�4/ ெசலB ெச5ய ம�ற  அ?மதி8கலா . 
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 ச�கர�ேகாவ�� நகரா�சி வா�� எ� 29 காமராP நக� 
Mத� ெத� ெத2� ப�திய�� உ�ள �ய��'�கQ8� வ A�� �நA� 
இைண'�க� ெப$வத2� நக�ம�ற உ$'ப�ன� ேகா=8ைக ைவ1/�ளா�. 
ேம2ப ெத�ெபா/ம8கQ8� �நA�1ேதைவைய க�1தி� ெகா�� �நA� 

பகி�மான �ழா5  வ�Yத='� பண� ேம2ெகா�ள �.1.40 
இல�ச1தி2� தயா=8க'ப�ட மதி'ப>�2� ம�ற அ?மதி 
ேவ�ட'ப�கிற/. 
 
அGவலக. �றி6F 



1. ம�ற  அ?மதி8கலா . 
2. ெபா�ள@� க�ட பண�ைய ேம2ெகா�ள �நA� நிதிய�லி�4/ 

ெசலB ெச5ய ம�ற  அ?மதி8கலா . 
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 ச�கர�ேகாவ�� நகரா�சி வா�� எ� 7 ெல�Fமியா�ர  கீ. 
ப�தி � � � � � ய�� �நA� வ�நிேயாக  Mைறயாக கிைட8காத 
காரண1தினா� 150  மU�ட� நAள1தி2� 110mm ப�வ�சி ைப'  பதி1/ 
அ'ப�தி ம8கQ8� சீரான �நA� வ�நிேயாக  ெச5/ த�மா$ 
நக�ம�ற உ$'ப�ன� ேகா=8ைக வ��1/�ளா�  எனேவ ேம2ப 
� � � � � � � �  �ழா5 அைம8க தயா=8க'ப�ட  மதி'ப>� �.90,000/-8�  
ம�ற அ?மதி ேவ�ட'ப�கிற/. 
 
 
அGவலக. �றி6F 

1. ம�ற  அ?மதி8கலா . 
2. ெபா�ள@� க�ட பண�ைய ேம2ெகா�ள �நA� நிதிய�லி�4/ 

ெசலB ெச5ய ம�ற  அ?மதி8கலா . 
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 ச�கர�ேகாவ�� நகரா�சி ப�திகள@� உ�ள 
தா�Dசாைலகள@� தமி.நா� �நA� வகா� வா=ய1தி� Gல  
R��8�நA� தி�ட1தி� வ�நிேயாக �ழா5 பதி8�  பண�கள@� 
Gல  ப6/க� ஏ2ப���ளதா�  ெபா/ம8கQ8�  ம2$  
வாகன ஒ�கQ8�  மிகB  சிரம  ஏ2ப�கிற/. ஆைகயா� 
ெபா/ம8க� நல� க�தி தா�Dசாைலகள@� ப6/கைள 
ெச'பன@டB  ம2$  நகரா�சி சாைலகள@� வாகன�கள@� 
ேவக1ைத க��'ப�1தB  M8கிய சாைலகள@� ேவக1தைடக� 
அைம1/ வ�ப1/8கைள த�8கB  நடவ8ைக 
ேம2ெகா�ளேவ�J�ள/, எனேவ ேம2ப பண�ய�ைன 
ேம2ெகா�ள தயா=8க'ப�ட மதி'ப>� �.5.00 இல�ச1தி2�  ம�ற 
அ?மதி ேவ�ட'ப�கிற/. 
 
அGவலக. �றி6F 

1. ம�ற  அ?மதி8கலா . 



2. ெபா�ள@� க�ட பண�ைய ேம2ெகா�ள ெபா/ நிதிய�லி�4/ 
ெசலB ெச5ய ம�ற  அ?மதி8கலா . 
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 ச�கர�ேகாவ�� நகரா�சி ப�திகள@� உ�ள  ேம� 
நிைலநA�1ேத8க ெதா�கள@� ேகா�டமைலயா$ தாமிரபரண� 
ம2$  மா?ர� I, II  ஆகிய தமி.நா� �நA� வா=ய R�� �நA� 
தி�ட1தி� Gல  �நA� நAேர2ற  ெச5ய'ப�� வர'ப�கிற/ 
இத2� ேதைவயான Liquid Chlorine ம2$  Gas Chlorine ஆகியைவ 
வ�நிேயாக  ெச5ய ஒ� வ�ட கால1தி2� (ச ப� 2022 Mத� 
நவ ப� 2023) தயா=8க'ப�ட மதி'ப>� �.7.20 இல�ச1தி2�  ம�ற 
அ?மதி ேவ�ட'ப�கிற/. 
 
அGவலக. �றி6F 

1. ம�ற  அ?மதி8கலா . 
2. ெபா�ள@� க�ட பண�ைய ேம2ெகா�ள �நA� நிதிய�லி�4/ 

ெசலB ெச5ய ம�ற  அ?மதி8கலா . 
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 ச�கர�ேகாவ�� அ��மி� ச�கரநாரயாண� Fவாமி 
தி�8ேகாவ�� வளாக  ம2$  வட8�ரத வ Aதி, கீழரத வ Aதி, 
ெத2�ரத வ Aதி, ேமலரத வ Aதி, ம2$  நா�� மாட வ Aதிகள@� 
ச�கர�ேகாவ�� உதவ� மி�ெபாறியாள� நக�'�ற -1 அவ�கள@� 
கத ந.க.எ�.உ.மி.ெபா./வ�.நி1/நக�-1/ ச.ேகா.UG/அ.எ.063/2022 நா� 
29.09.2022 தமி.நா� மி�வா=ய1தி� சா�ப�� நி$வ'ப���ள 
பைழய மி�க ப�க� ம2$  மி�வழி'பாைதக� மா2ற'ப�� 
�ைதவட8க ப�க� (UG Cable) நி$வ'படB�ளதா� நகரா�சிய�� 
சா�ப�� �தியதாக Tubular pole ம2$  ெத�வ�ள8�க� அைம8க 
������ � � � � � � � � � � �  � � .16.50 � � � � � � � � � � � � �  ம�ற அ?மதி 
ேவ�ட'ப�கிற/. 
 
 
அGவலக. �றி6F 

1. ம�ற  அ?மதி8கலா . 
2. ெபா�ள@� க�ட பண�ைய ேம2ெகா�ள ெபா/ நிதிய�லி�4/ 

ெசலB ெச5ய ம�ற  அ?மதி8கலா . 



3. அவசர அவசிய  க�தி நக�ம�ற தைலவ=� M�அ?மதி 
ெப2$ ேம�நடவ8ைக எ�1தைம8� ம�ற அ?மதி 
ேவ�ட'ப�கிற/. (ந.க.எ�.2461/2022/இ1) 
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 ச�கர�ேகாவ�� நகரா�சி ெல�Fமியா�ர  4  ெத� ேசர� 
கைட அ�கி� உ�ள சி$பால  ெல�Fமியா�ர  3  ெத� கீ. 
ப�திய�� உ�ள சி$பால  ெல�Fமியா�ர  3  ெத�வ�28�  2  
ெத�வ�28�   இைடேய உ�ள சி$பால  பராம'� பண� 
ேம2ெகா�ள இ4நக�ம�ற தA�மான எ� 138 நா� 14.10.2022� 
அ?மதி ெபற'ப���ள/. அதன'பைடய�� ேம2ப பண�ைய 
ேம2ெகா�ள 22.11.2022� ஒ'ப4த'��ள@ வரேவ2க'ப�டதி� 
வர'ெப2ற கீ.8க�ட இர�� ஒ'ப4த'��ள@க� ம�ற1தி� 
பா�ைவ8�  Mவ�2�  ைவ8க'ப�கிற/. 

வ.எ
� 

ஒ'ப4ததார� ெபய� 
மதி'ப>��1 
ெதாைக 

மதி'ப>��1ெதாைகைய
வ�ட 

R�த� �ைறB 
1.  தி� ேக, ராமG�1தி 

ஒ'ப4ததார� 
�.5,00,000 

-- 0.02% 

2.  தி�.ப�,சிவா 
ஒ'ப4ததார� 

�.5,00,000 
0.20% -- 

 
 ேம2க�ட பண�ைய ேம2ெகா�ள வர'ெப2ற இர�� 
ஒ'ப4த'��ள@கள@� ஒ'ப41தார� தி�. ேக, ராமG�1தி எ�பவ� 
மதி'ப>��1ெதாைகையவ�ட 0.02% �ைறவாக ஒ'ப4த'��ள@ 
ெகா�1/�ளா�. எனேவ ேம2ப �ைற4த ஒ'ப4த'��ள@ 
ெகா�1/�ள தி�. ேக, ராமG�1தி எ�பவ=� ஒ'ப4த'��ள@ைய 
ம�ற  அ�கீக=8கலா . 
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 ச�கர�ேகாவ�� நகரா�சி அ,வலக1தி� வாகன  இட  
நி$1/  வசதி வ=வs� ைமய1தி� M� ப�திய�� ெபா/ம8க� 
கா1தி�8�  ப�திய�� ேம2Rைர ம2$  அ,வலக பராம='� 
பண� ேம2ெகா�ள இ4நக�ம�ற தA�மான எ� 140 நா� 14,10,2022� 
அ?மதி ெபற'ப���ள/ அதன'பைடய�� ேம2ப பண�ைய 
ேம2ெகா�ள 22.11.2022� ஒ'ப4த'��ள@ வரேவ2க'ப�டதி� 



வர'ெப2ற கீ.8க�ட இர�� ஒ'ப4த'��ள@க� ம�ற1தி� 
பா�ைவ8�  Mவ�2�  ைவ8க'ப�கிற/. 

வ.எ
� 

ஒ'ப4ததார� ெபய� 
மதி'ப>��1 
ெதாைக 

மதி'ப>��1ெதாைகைய
வ�ட 

R�த� �ைறB 
1.  தி� ேக, நிஷா� 

ஒ'ப4ததார� 
�.9,50,000 

-- 0.01% 

2.  PSR Construction 

ஒ'ப4ததார� 
�.9,50,000 0.12% -- 

 
 ேம2க�ட பண�ைய ேம2ெகா�ள வர'ெப2ற இர�� 
ஒ'ப4த'��ள@கள@� ஒ'ப4ததார� தி�.ேக.நிஷா� எ�பவ� 
மதி'ப>��1ெதாைகையவ�ட 0.01% �ைறவாக ஒ'ப4த'��ள@ 
ெகா�1/�ளா�. எனேவ ேம2ப �ைற4த ஒ'ப4த'��ள@ 
ெகா�1/�ள தி�.ேக.நிஷா�  எ�பவ=� ஒ'ப4த'��ள@ைய 
ம�ற  அ�கீக=8கலா . 
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 ச�கர�ேகாவ�� நகரா�சி வா�� எ� 1 Mத� 30 
வா��கள@,  மைழநA� வகா� சி$பால  �நA� பண� ம2$  
அைன1/ ������ பண�கQ  ப6/ நA8க  ேம2ெகா�ள 
இ4நக�ம�ற தA�மான எ� 136 நா� 14.10.2022� அ?மதி 
ெபற'ப���ள/. அதன'பைடய�� ேம2ப பண�ைய 
ேம2ெகா�ள 22.11.2022� ஒ'ப4த'��ள@ வரேவ2க'ப�டதி� 
வர'ெப2ற கீ.8க�ட இர�� ஒ'ப4த'��ள@க� ம�ற1தி� 
பா�ைவ8�  Mவ�2�  ைவ8க'ப�கிற/. 

வ.எ
� 

ஒ'ப4ததார� ெபய� 
மதி'ப>��1 
ெதாைக 

மதி'ப>��1ெதாைகைய
வ�ட 

R�த� �ைறB 
1.  தி� ேக, ராமG�1தி 

ஒ'ப4ததார� 
�.9,90,000 

-- 0.01% 

2.  தி�.ப�,சிவா 
ஒ'ப4ததார� 

�.9,90,000 
0.17% -- 

 



 ேம2க�ட பண�ைய ேம2ெகா�ள வர'ெப2ற இர�� 
ஒ'ப4த'��ள@கள@� ஒ'ப41தார� தி� ேக, ராமG�1தி எ�பவ� 
மதி'ப>��1ெதாைகையவ�ட 0.01% �ைறவாக ஒ'ப4த'��ள@ 
ெகா�1/�ளா�. எனேவ ேம2ப �ைற4த ஒ'ப4த'��ள@ 
ெகா�1/�ள தி� ேக, ராமG�1தி எ�பவ=� ஒ'ப4த'��ள@ைய 
ம�ற  அ�கீக=8கலா . 
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 ச�கர�ேகாவ�� நகரா�சி  கச� கழிB F1திக='� (FSTP) 

ைமய1திைன ஒ� வ�ட1தி2� இய8�த� ம2$  பராம='� பண� 
ேம2ெகா�ள இ4நக�ம�ற தA�மான எ� 133 நா� 14,10,2022� 
அ?மதி ெபற'ப���ள/ அதன'பைடய�� ேம2ப பண�ைய 
ேம2ெகா�ள 22.11.2022� ஒ'ப4த'��ள@ வரேவ2க'ப�டதி� 
வர'ெப2ற கீ.8க�ட இர�� ஒ'ப4த'��ள@க� ம�ற1தி� 
பா�ைவ8�  Mவ�2�  ைவ8க'ப�கிற/. 

வ.எ
� 

ஒ'ப4ததார� ெபய� 
மதி'ப>��1 
ெதாைக 

மதி'ப>��1ெதாைகைய
வ�ட 

R�த� �ைறB 
1.  தி� ேக, நிஷா� 

ஒ'ப4ததார� 
�.9,97,000 

-- 0.03% 

2.  PSR Construction 

ஒ'ப4ததார� 
�.9,97,000 0.25% -- 

 ேம2க�ட பண�ைய ேம2ெகா�ள வர'ெப2ற இர�� 
ஒ'ப4த'��ள@கள@� ஒ'ப4ததார� தி�.ேக.நிஷா� எ�பவ� 
மதி'ப>��1ெதாைகையவ�ட 0.03% �ைறவாக ஒ'ப4த'��ள@ 
ெகா�1/�ளா�. எனேவ ேம2ப �ைற4த ஒ'ப4த'��ள@ 
ெகா�1/�ள தி�.ேக.நிஷா� எ�பவ=� ஒ'ப4த'��ள@ைய ம�ற  
அ�கீக=8கலா . 
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 ச�கர�ேகாவ�� நகரா�சி தி�ேவ�கட  க6�மைல 
ைடவ�ச� சாைலய�� சி$பால  அைம8�  பண� ேம2ெகா�ள 
இ4நக�ம�ற தA�மான எ� 137 நா�.14.10.2022� அ?மதி 
ெபற'ப���ள/ அதன'பைடய�� ேம2ப பண�ைய ேம2ெகா�ள 
22.11.2022� ஒ'ப4த'��ள@ வரேவ2க'ப�டதி� வர'ெப2ற 
கீ.8க�ட இர�� ஒ'ப4த'��ள@க� ம�ற1தி� பா�ைவ8�  
Mவ�2�  ைவ8க'ப�கிற/. 



வ.எ
� 

ஒ'ப4ததார� ெபய� 
மதி'ப>��1 
ெதாைக 

மதி'ப>��1ெதாைகைய
வ�ட 

R�த� �ைறB 
1.  தி�.ேக.நிஷா� 

ஒ'ப4ததார� 
�.5,00,000 

-- 0.02% 

2.  PSR Construction 

ஒ'ப4ததார� 
�.5,00,000 0.17% -- 

 
 ேம2க�ட பண�ைய ேம2ெகா�ள வர'ெப2ற இர�� 
ஒ'ப4த'��ள@கள@� ஒ'ப4ததார� தி�.ேக.நிஷா� எ�பவ� 
மதி'ப>��1ெதாைகையவ�ட 0.02% �ைறவாக ஒ'ப4த'��ள@ 
ெகா�1/�ளா�. எனேவ ேம2ப �ைற4த ஒ'ப4த'��ள@ 
ெகா�1/�ள தி�.ேக.நிஷா� எ�பவ=� ஒ'ப4த'��ள@ைய ம�ற  
அ�கீக=8கலா . 
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 ச�கர�ேகாவ�� நகரா�சி வா�� எ� 24 ஆதிச�கரவ�நாயக� 
ேகாவ�� ெத� கிளாவ வ�நாயக� ேகாவ�� இைண'� ெத�வ�� 
மைழநA� வகா� ம2$  சி$பால  அைம8�  பண� ேம2ெகா�ள 
இ4நக�ம�ற தA�மான எ� 141 நா�.14.10.2022� அ?மதி 
ெபற'ப���ள/ அதன'பைடய�� ேம2ப பண�ைய ேம2ெகா�ள 
22.11.2022� ஒ'ப4த'��ள@ வரேவ2க'ப�டதி� வர'ெப2ற 
கீ.8க�ட இர�� ஒ'ப4த'��ள@க� ம�ற1தி� பா�ைவ8�  
Mவ�2�  ைவ8க'ப�கிற/. 
 

வ.எ
� 

ஒ'ப4ததார� ெபய� 
மதி'ப>��1 
ெதாைக 

மதி'ப>��1ெதாைகைய
வ�ட 

R�த� �ைறB 
1.  ����.� � .� � � � � � � � � � �  

� � � � � � � � � � � �  �.3,50,000 -- 0.01% 

2.  தி�.ேக ராமG�1தி 
ஒ'ப4ததார� 

�.3,50,000 
0.17% -- 

 
 ேம2க�ட பண�ைய ேம2ெகா�ள வர'ெப2ற இர�� 
ஒ'ப4த'��ள@கள@� ������������ ����.� � .� � � � � � � � � � �  
எ�பவ� மதி'ப>��1ெதாைகையவ�ட 0.01% �ைறவாக 



ஒ'ப4த'��ள@ ெகா�1/�ளா�. எனேவ ேம2ப �ைற4த 
ஒ'ப4த'��ள@ ெகா�1/�ள ����.� � .� � � � � � � � � � �  எ�பவ=� 
ஒ'ப4த'��ள@ைய ம�ற  அ�கீக=8கலா . 
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 ச�கர�ேகாவ�� நகரா�சி வா�� எ� 15 �/மைன ெத� 
� � � � � � � � � � � � � � � �  Mத� �/மைன ெத�வ�� உ�Q� ஆதாரமான 
�நA� பகி�மான8�ழா5 அைம8�  பண� ேம2ெகா�ள 
இ4நக�ம�ற தA�மான எ� 11   நா� 11.04.2022� அ?மதி 
ெபற'ப���ள/ அதன'பைடய�� ேம2ப பண�ைய ேம2ெகா�ள 
22.11.2022� ஒ'ப4த'��ள@ வரேவ2க'ப�டதி� வர'ெப2ற 
கீ.8க�ட இர�� ஒ'ப4த'��ள@க� ம�ற1தி� பா�ைவ8�  
Mவ�2�  ைவ8க'ப�கிற/. 

வ.எ
� 

ஒ'ப4ததார� ெபய� 
மதி'ப>��1 
ெதாைக 

மதி'ப>�1ெதாைகைய
வ�ட 

R�த� �ைறB 
1.  தி�.எY.M1ைதயா 

ஒ'ப4ததார� 
�.3,00,000 -- 0.02% 

2.  தி�.ப�.சிவா 

ஒ'ப4ததார� 
�.3,00,000 

0.18% -- 

 
 ேம2க�ட பண�ைய ேம2ெகா�ள வர'ெப2ற இர�� 
ஒ'ப4த'��ள@கள@� ஒ'ப4ததார� தி�.எY.M1ைதயா எ�பவ� 
மதி'ப>��1 ெதாைகையவ�ட 0.02% �ைறவாக ஒ'ப4த'��ள@ 
ெகா�1/�ளா�. எனேவ ேம2ப �ைற4த ஒ'ப4த'��ள@ 
ெகா�1/�ள தி�.எY.M1ைதயா எ�பவ=� ஒ'ப4த'��ள@ைய 
ம�ற  அ�கீக=8கலா . 
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 ச�கர�ேகாவ�� நகரா�சி வா�� எ� 23 ேச�4தமர  சாைலய�� உ�ள 
வ�=வா8க'ப�திகள@� �நA� பகி�மான8�ழா5 அைம8�  பண� ேம2ெகா�ள 
� � � � � � � �  � � � � � � �  அவசர  � � � � � � �  � � � � �  � � � �  � � � � � � � � � �  

� � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

� � � � � � �  � � � � �  ேம2ெகா�ள 22.11.2022� ஒ'ப4த'��ள@ வரேவ2க'ப�டதி� 

வர'ெப2ற கீ.8க�ட இர�� ஒ'ப4த'��ள@க� ம�ற1தி� பா�ைவ8�  
Mவ�2�  ைவ8க'ப�கிற/. 



 

வ.எ
� 

ஒ'ப4ததார� ெபய� 
மதி'ப>��1 
ெதாைக 

மதி'ப>�1ெதாைகைய
வ�ட 

R�த� �ைறB 
1.  தி�.ஏ.மாடசாமி  

ஒ'ப4ததார� 
�.5,00,000 -- 0.01% 

2.  தி�.ேக.ராஜாMக ம/ 

ஒ'ப4ததார� 
�.5,00,000 

0.22% -- 

 
 ேம2க�ட பண�ைய ேம2ெகா�ள வர'ெப2ற இர�� 
ஒ'ப4த'��ள@கள@� ஒ'ப41தார� தி� ஏ மாடசாமி எ�பவ� 
மதி'ப>��1ெதாைகையவ�ட 0.01% �ைறவாக ஒ'ப4த'��ள@ 
ெகா�1/�ளா�. எனேவ ேம2ப �ைற4த ஒ'ப4த'��ள@ 
ெகா�1/�ள தி�.ஏ.மாடசாமி எ�பவ=� ஒ'ப4த'��ள@ைய 
ம�ற  அ�கீக=8கலா . 
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 இ4நகரா�சி ஒ'ப4ததார� தி� ஏ ��மா=ய'ப� எனபவ� 
கீ.க�ட பண�8� 5% ைவ'�1ெதாைக தி� ப வழ�க ம? 
ெகா�1/�ளா�  . எனேவ ஒ'ப4ததார� தி� ஏ ��மா=ய'ப� 
எனபவ�8� வழ�க'பட ேவ�ய ெதாைக கால�கட4த 
ைவ'�1ெதாைக பதிேவ�� பதிB ெச5ய'ப���ள/ எனேவ 5% 
ைவ'�1ெதாைக �.91873./  தி� ப வழ�க ம�ற அ?மதி 
ேவ�ட'ப�கிற/ 

வ 
எ	 

ேவைலய-# ெபய� ெதாைக 

1 க6�மைல சாைலய�� ேப�4/ நிைலய  
அ�கி� கைடக� க��த�  

� 43373 

2 கா4தி நக� நகரா�சி ந�நிைல'ப�ள@8� 
uலக  க��த� 

� 35000 

3 வாரDச4ைத ெத�வ�� க�'பசாமி 
ேகாவ�� அ�கி� சி$மி�வ�ைச 
ேமா�டா� அைற அைம1த�  

� 13500 



 ெமா&த� :  91873 
அ,வலக8�றி'�  -  ம�ற  அ?மதி8கலா  
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 rq;fud;Nfhtpy; efuhl;rp 2021-2022k; Mz;L rl;lkd;w cWg;gpdh; njhFjp 
Nkk;ghl;Lj; jpl;lj;jpd; fPo;rq;fud;Nfhtpy; rl;lkd;w njhFjp rl;lkd;w mYtyf 
gad;ghl;bw;F fzpzp ,ae;jpuk; ,gphpz;lh; , n[uhf;]; ,ae;jpuk; kw;Wk; njhiyefy; 
,ae;jpuk; (Fax Machine) thq;f njd;fhrp khtl;l Ml;rpj;jiyth; kw;Wk; jiyth; khtl;l 
Cuf tsh;r;rp Kfik mth;fspd; nray;Kiw Miz e.f.vz; m3/3266/2021 ehs;: 
23.09.2022y; eph;thf mDkjp ngwg;gl;Ls;sJ. mjdbg;gilapy; Nkw;gb gzp Nkw;nfhs;s 
xg;ge;jg;Gs;sp tuNtw;fg;gl;ljpy; 18.10.2022y; tug;ngw;w fPo;f;fz;l ,uz;L 
xg;ge;jg;Gs;spfs; kd;wj;jpd; jftY;fF; itf;fg;gLfpwJ 
t.vz; xg;ge;jjhuh; ngah; kjpg;gPl;Lj; 

njhif 
kjpg;gPl;Lj; njhifiatpl 

$Ljy; FiwT 

    1. 
Njtp fk;A+l;lh; kw;Wk; 
n[uhf;];rq;fud;Nfhtpy;  

& 3,25,000 
 
 

-- 0.01% 

2. mf;dp fk;A+l;lh; 
ghisaq;Nfhl;il 

& 3,25,000 
 

0.06% -- 

         Nkw;fz;l gzpia Nkw;nfhs;s tug;ngw;w ,uz;L xg;ge;jg;Gs;spfspy;; 
rq;fud;Nfhtpy; Njtp fk;A+l;lh; kw;Wk; n[uhf;]; vd;gth; kjpg;gPl;Lj;njhifia tpl 0.01% 
Fiwthf  xg;ge;jg;Gs;sp nfhLj;Js;shh;. vdNt Nkw;gb Fiwe;j  xg;ge;jg;Gs;sp 
nfhLj;Js;s Njtp fk;A+l;lh; kw;Wk; n[uhf;];  vd;gthpd; xg;ge;jg;Gs;spia kd;wj;jpd; 
jftYf;F 

����� �� 	 28 
 2021-2022k; Mz;L ekf;F ehNk jpl;lk; (Namakku Naame Thittam 2021-2022)  
jpl;lj;jpd; fPo; rq;fud;Nfhtpy; efuhl;rpf;F fPo;f;fz;l gzpapid Nkw;nfhs;s nrd;id 
efuhl;rp eph;thf ,af;Feh; mth;fspd; nray;Kiw  Miz e.f.vz;: 27519-54/2021/gp2 
ehs;: 04.11.2022y; eph;thf mDkjp ngwg;gl;Ls;sJ.   
t. vz; Ntiyapd; ngah; kjpg;gPl;L 

njhif (&. 
,yl;rj;jpy; ) 

muR epjp  (&. 
,yl;rj;jpy; ) 

nghJkf;fs; 
gq;Fj;njhif  (&. 

,yl;rj;jpy; ) 
1. thzp efh; 1 kw;Wk; 2tJ 

njUtpy; ( Unicode-

143002R052, Unicode-
143002R03) jhh;rhiy 

30.00 20.00 10.00 

 nkhj;jk; 30.00 20.00 10.00 
mYtyf Fwpg;G- 

1) kd;wk; mDkjpf;fyhk;. 
2) mtru mtrpak; fUjp efh;kd;w jiyth; mth;fspd; Kd; mDkjp ngw;W  

njhlh; eltbf;if Nkw;nfhz;lijAk; kd;wk; mDkjpf;fyhk;  

����� �� 	 29 

 ச�கர�ேகாவ�� நகரா�சி அ,வலக1தி� அ,வல�க� 
ம2$  பண�யாள�க� பய�ப�1தி வ�  கண�ன@கQ8� 
இைணயதள ேகப��க� (Network Cables) வழியாக இைணயதள  
பய�ப�1த'ப�� வ�கிற/. த2ேபா/ இைணயதள ேகப��க� 
(Network Cables) ப6தைட4/�ளதா� கண�ன@ அைற, ஆைணயாள� 
அைற, ெபாறியாள� அைற, ெபா/'ப�=B, Fகாதார'ப�=B, வ�வா5 
ப�=B, நகரைம'� ப�=B, வ=வs� ைமய  ஆகிய ப�=BகQ8� 



இைணயதள ேகப��க� (Network Cable with Junction box) உட� 
அைன1/ கண�ன@கQ8�  Network Cable ச=ெச5ய உ1ேதச 
ெசலவ�ன  �. 30000./ 8� ம�ற அ?மதி ேவ�ட'ப�கிற/. 
 

அGவலக.�றி6F    ம�ற  அ?மதி8கலா .(2520.2022.இ1) 
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 ச�கர�ேகாவ�� நகரா�சி அ,வலக1தி� வ=வs� 
ைமய1தி� ����  கண�ன@ அ8க ப6/ ஏ2ப�� � � � � � � � � � �  

� � � � � � � �  � � � � � � � � � � � . � � � � � �  � � � � � � � � � �  � � � � �  � � � � �  

� � � � � � � � � � �  � � � � � � �  � � � �  � � � � � � � � � � � . எனேவ கண�ன@ 
வ=வs� ைமய1தி2�  இர�� எ�ண  �திய கண�ன@க� 
வா��வத2� உ1ேதச ெசலB �.1,08,000/-8� ம�ற அ?மதி 
ேவ�ட'ப�கிற/.  
 
அGவலக.�றி6F    ம�ற  அ?மதி8கலா . 
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 ச�கர�ேகாவ�� நகரா�சி கண�ன@ ைமய1தி� இய�கி வ�  
10KVA, UPS, 1எ�ண  ம2$  ஆர ப Fகாதார ைமய  அ�கி� 
அைம4/�ள மா��1ெதா6வ  வs� ைமய1தி� 5KVA 1எ�ண  
UPS ம2$  ேப�ட= 10 எ�ண  ப6தைட4/�ளைத மா2றி 
�தியதாக வா��வத2� உ1ேதச ெசலவ�ன  �.80000/8� ம�ற 
அ?மதி ேவ�ட'ப�கிற/.  
 
அGவலக.�றி6F     ம�ற  அ?மதி8கலா . 
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 ச�கர�ேகாவ�� நகரா�சிய�� வள�Dசி1தி�ட'பண�க� 
ம2$  அைன1/ தி�ட�க� வ�ள பர  ெச5தைம8� மாைல 
மல� நாள@த68� ப�ய� ெதாைக �.9870/-8�  இ4/ தமி.திைச 
நாள@த68� ப�ய� ெதாைக �.13230/-8�  ����� நாள@த68� 
ப�ய� ெதாைக �.19656/-8�  ம�ற அ?மதி8காக. 
 
அGவலக.�றி6F 

ெபா�ள@� க�ட ெதாைகய�ைன ெபா/ நிதிய�� கீ. ெசலB 
ெச5ய  ம�ற  அ?மதி8கலா . 
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 2020-2021  ஆ�� சிற'�Dசாைல தி�ட1தி� கீ. �.15.00 
ேகா மதி'ப>�� சாைல பண�க� ேம2ெகா�ள'ப�� பண�க� 
M8க'ப���ள/.  ேம2ப பண�கQ8� �.1275.00 இல�ச1தி2� 
TUFIDCO Gல  கடனாகB  மUதM�ள �.225.00 இல�ச1தி2� 
நகரா�சி ப��1ெதாைக என நி�ணய  ெச5ய'ப���ள/. கட� 
ெதாைகயா� ெச�ைன TUFIDCO நி$வன1திடமி�4/ �.300.00 
இல�ச1தி2� நிதி 07.03.2022� ேததிய�� வ��வ�8க'ப���ள/. 
கட� ெதாைகய�� வ� வ�கித  7.95% என 10 வ�ட�கQ8�� 
தி� ப ெச,1/வ/ என நி�ணய  ெச5ய'ப�� TUFIDCO 
நி$வன1தி2� 17.05.2021� என கட?8�=ய ஒ'ப4த  
உட�ப8ைக அ?'ப'ப���ள/.       த2ெபா6/ ெச�ைன 
TUFIDCO/SRP/Sankarankovil/M(B)/2022 நா� 09.11.2022� வர'ெப2$�ள 
கத1தி� வ�கிய�� ெச5/�ள கட� ஒ'ப4த உட�ப8ைகய�� 
தி�1திய நடவ8ைகய��ப TUFIDCO நி$வன  வ� வ�திக1தி� 
வ�ட1தி2� 7.95% சதவ Aத1திலி�4/ 8.65% சதவ Aதமாக 
உய�1திJ�ளதாக பைழய கட� ெதாைக ம2$  
வ��கால�கள@� ெபற'ப�  கட� ெதாைக8காB  
ெத=வ�8க'ப���ள/. எனேவ ேம2ப TUFIDCO ெச�ைன 
நி$வன1தி� கத ந.க.எ�.TUFIDCO/SRP/Sankarankoil/M(B)/2022, நா� 
09.11.2022�ப ம�ற அ?மதி ெப2$ கத  அ?'�மா$ ேக��8 
ெகா�ள'ப�டைத ம�ற1தி� பா�ைவ8� , அ?மதி8�  
ைவ8க'ப�கிற/  
 

அGவலக.�றி6F - ம�ற  அ?மதி8கலா .  
  

 
 

  
Ïl« - r§fu‹nfhéš      ef®k‹w¤ jiyt®, 
ehŸ -   28 .11.2022.         r§fu‹nfhéš. 
 

 


