
ெபா��..1 

  ெச	ேகா�ைட நகராசி ப�தியி� ச�டம�ற உ��பின� ெதா�தி 
ேம�பா� ! தி�ட� 2018-2019� கீ) ெச	ேகா�ைட நகரா�சி வா�  16 
ேக.சி.சாைலயி� -திதாக ெபா. விநிேயாக கைட (ேரச� கைட) க� � பணி2� 
தி�ெந�ேவலி மாவ�ட ஆ�சி! தைலவ� ம4�� தைலவ� மாவ�ட ஊரக 
வள�7சி 8கைம அவ�களி� ெசய�8ைற ஆைண ந.க.எ<. அ8/4193/2018 நா�.  
28.01.2019-� கீ) நி�வாக அ@மதி வழ	க�ப� , ஒ�பDத�-�ளி அறிவி�- 
வழ	க�ப�  19.02.2019 அ�� வர�ெப4ற ஒ�பDத�-�ளிகளி� ஒ�- 
ேநா2��ப�Eய� ம�ற!தி� பா�ைவ2��,  ஒ�-தF2�� ைவ2க�ப கிற.. 
வ. 

எ�. 

பணியி
 விபர� மதி�ப�ீ�� 

ெதாைக 

(�.இல�ச�தி�) 

ஒ�ப!த"கார# 

ெபய# 

ஒ�ப!த�$%ளி 

விகித� 

1 ெச)ேகா�ைட நகரா�சி 

வா#� 16 ேக.சி.சாைலயி� 

$திதாக ெபா. விநிேயாக 

கைட (ேரச
 கைட) 

க��� பணி 

�. 7.50 தி2.தா.ஆேப�  

ெஜயசீல
 

0.04% 

மதி�ப�ீைட 

விட 7ைற9 

தி2.எ:.பரமசிவ
 0.11% 

மதி�ப�ீைட 

விட;�த� 

அFவலக �றி�-.. 
          ேம4பE பணி2� வர�ெப4ற மதி�பீ�ைட விட �ைறவாக 0.04 
சதவிகித� ஒ�பDத�-�ளி வழ	கிH�ள தி�.தா. ஆேப�  ெஜயசலீ� எ�பவர. 
ஒ�பDத�-�ளி2� ம�ற� ஒ�-த� வழ	கலா�. 
தJ�மான� எ<. 112   �ைறDத ஒ�பDத�-�ளி அ	கீகK2க�ப�ட. 
ெபா��..2 

   ெச	ேகா�ைட நகரா�சி ப�தியி� �EநJ� இ�லாத �Eயி��-க� 
ம4�� வணிக பய�பா   க�Eட	கM2� �EநJ� இைண�- வழ	�வத4� ஏ.வாக 
கீ)2க<ட அ�டவைணயி� ெதKவி2க�ப� �ள ெத�2களி� பகி�மான2 �ழாO 
விநிேயாக� ெபா�!.� பணி ேம4ெகா�ள 14.02.2019 அ�� ெபற�ப�ட 
ஒ�பDத�-�ளிகளி� ஒ�-ேநா2��ப�Eய� ம�ற!தி� பா�ைவ2��, ஒ�-தF2��. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



வ. 

எ�. 

பணியி
 விபர� மதி�ப�ீ�� 

ெதாைக 

(�.இல�ச�தி�) 

ஒ�ப!த"கார# ெபய# ஒ�ப!த�$%ளி 

விகித� 

1 ெச)ேகா�ைட நகரா�சி ப7தியி� 

கீ<"க�ட ெத2"களி� 

பகி#மான" 7ழா? அைம"7� 

பணி 

1.நAரா�திலி)க� ெத2 

2.C�தழகிய�ம
 ேகாவி� ெத2 

3.ேக.சி.சாைல 

4.காமராஜ# காலனி 

5.சா#கா# ஊFG ேரா� 

6.ெகா�ல� ேதசீய ெந�Hசாைல 

7.ஏ.ேக.நக# (காவ� நிைலய� 

பி
$ற�) 

8.காலா)கைர ஏ.ேக.டவ# அ2கி� 

மFG� வி�ப�ட ெத2"க%  

�. 6.00 தி2.யா.அ!ேதாணி 0.03% 

மதி�ப�ீைட 

விட 7ைற9 

தி2.எ:.ேச" 

உ.மா
 ஹ"கி� 

0.04% 

மதி�ப�ீைட 

விட;�த� 

அFவலக �றி�-.. 
          ேம4பE பணி2� வர�ெப4ற மதி�பீ�ைட விட �ைறவாக 0.03 
சதவிகித� ஒ�பDத�-�ளி வழ	கிH�ள தி�.யா.அDேதாணி எ�பவர. 
ஒ�பDத�-�ளி2� ம�ற� ஒ�-த� வழ	கலா�. 
தJ�மான� எ< 113  �ைறDத ஒ�பDத�-�ளி அ	கீகK2க�ப�ட. 

ெபா��..3 

  POைம இDதியா தி�ட!தி� கீ) எ�டாவ. மாநில 

உய�ம�ட அதிகார2�Q பKD.ைரயி� அE�பைடயி� நகரா�சி நி�வாக 

ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள. கEத� ந.க.எ<. 38984/2014/பி1 நா�.. 

11.01.2019� கீ) திட2கழிR ேமலா<ைம பணி2காக ெச	ேகா�ைட 

நகரா�சி ெபா. Sகாதார பிKவி4� ேப�டK Tல� இய	�� 

வாகன!தி4�  (BATTERY OPERATED VEHICLE) 2 எ<ண� ெகா�8த� 

ெசOய ஒ�-த� வழ	க�ப�டத4�,  ஒ�பDத�-�ளி ேகார�ப�  13.02.2019 

அ�� வர�ெப4ற ஒ�பDத�-�ளிகளி� ஒ�-ேநா2��ப�Eய� 



ம�ற!தி� பா�ைவ2�� பதிR4�� ம4�� ஒ�-தF2�� 

ைவ2க�ப கிற.. 

வ. 

எ< 

பணியி� விபர� மதி�பீ� ! 

ெதாைக 

(இல�ச!தி�) 

ஒ�பDத�-�ளிதார� 

ெபய� 

ஒ�பDத�-�ளி 

விகித� 

1 ேப�டK Tல� 

இய	�� வாகன!தி4�  

(BATTERY OPERATED 

VEHICLE) 2 எ<ண� 

விநிேயாக� ெசOத� 

U. 3.60 சா�� சிVட�V 

ேகாய�-!P� 

3.89 சதவிகித� 

மதி�பீ�ைட 

விட �ைறR 

பிKய� 

இ<டVEKV 

ம4�� 

இWஜினியK	, 

ெச�ைன 

2.14 சதவிகத� 

மதி�பீ�ைட 

விட �ைறR 

அ�< இDதிய� 

ேமா�டா�V, ேசல� 

0.11 சதவிகித� 

மதி�பீ�ைட 

விட �ைறR 

அFவலக �றி�-.. 

   வர�ெப4ற T�� ஒ�பDத�-�ளிகளி� �ைறDத ப�ச 

விைலவிகிதமாக   3.89 சதவிகித� மதி�பீ�ைட விட �ைறவாக 

ஒ�பDத�-�ளி வழ	கிH�ள  சா�� சிVட�V எ�ற நி�வன!தி� 

ஒ�பDத�-�ளி2� ம�ற� ஒ�-த� வழ	கலா�. 

தJ�மான� எ<. 114   �ைறDத ஒ�பDத�-�ளி அ	கீகK2க�ப�ட. 

ெபா��..4 

  POைம இDதியா தி�ட!தி� கீ) எ�டாவ. மாநில 

உய�ம�ட அதிகார2�Q பKD.ைரயி� அE�பைடயி� நகரா�சி நி�வாக 

ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள. கEத� ந.க.எ<. 38984/2014/பி1 நா�.. 

11.01.2019� கீ) திட2கழிR ேமலா<ைம பணி2காக ெச	ேகா�ைட 

நகரா�சி ெபா. Sகாதார பிKவி4�  இல� ரக வாகன�  (LIGHT 

COMMERCIAL VEHICLE) 2 எ<ண� ெகா�8த� ெசOய ஒ�-த� 



வழ	க�ப�டத4�,  ஒ�பDத�-�ளி ேகார�ப�  13.02.2018 அ�� 

வர�ெப4ற ஒ�பDத�-�ளிகளி� ஒ�-ேநா2��ப�Eய� ம�ற!தி� 

பா�ைவ2�� பதிR4�� ம4�� ஒ�-தF2�� ைவ2க�ப கிற.. 

வ. 

எ< 

பணியி� விபர� மதி�பீ� ! 

ெதாைக 

(இல�ச!தி�) 

ஒ�பDத�-�ளிதார� 

ெபய� 

ஒ�பDத�-�ளி 

விகித� 

1 ெச	ேகா�ைட நகரா�சி 

ெபா. Sகாதார 

பிKவி4�  இல� ரக 

வாகன�  (LIGHT 

COMMERCIAL VEHICLE) 2 

எ<ண� விநிேயாக� 

ெசOத� 

U. 11.20 ABT இ<டVEXV 

லிமிெட�, 

ேகாய�-!P� 

30.01சதவிகித� 

மதி�பீ�ைட 

விட �ைறR 

ெல�Sமி ஆ�ேடா 

Yச� ஓ�2V, ேசல� 

2.51சதவிகத� 

மதி�பீ�ைட 

விட �ைறR 

அFவலக �றி�-. 

  வர�ெப4ற இர<  ஒ�பDத�-�ளிகளி� �ைறDத ப�ச 

விைலவிகிதமாக   2.51சதவிகித� மதி�பீ�ைட விட �ைறவாக 

ஒ�பDத�-�ளி வழ	கிH�ள  சா�� ெல�Sமி ஆ�ேடா Yச� ஓ�2V, 

ேசல� எ�ற நி�வன!தி� ஒ�பDத�-�ளி2� ம�ற� ஒ�-த� 

வழ	கலா�. 

தJ�மான� எ<. 115  �ைறந! ஒ�பDத�-�ளி அ	கீகK2க�ப�ட. 

ம�ற�ெபா��..5 
  ெச	ேகா�ைட நகரா�சி2� பா!திய�ப�ட ேபUD. 
நிைலய!தி� உ�ள காலி இட!தி� வ<ண ெதாைல2கா�சி ெப�E 
ம4�� உபகரண	க� நி�வி, விள�பர�  ெசOH� உKம!தி4கான 
ஏல� ம4�� ஒ�பDத�-�ளிக� அைழ�- 20.02.2018 அ�� 
ேகார�ப�டதி�, இர<  நப�க� கலD. ெகா<டத� 
ஒ�-ேநா2��ப�Eய� ம�ற!தி� பா�ைவ2��, ஒ�-தF2�� 
ைவ2க�ப கிற.. 
வ. 
எ< 

ஏல� ம4�� 
ஒ�பDத�-�ளி 
ேகார�ப�ட �!தைக 

ஏலதார� ெபய� ஒ�பDத வ Jத 
ெதாைக 



இன� 

1 ேபUD. நிைலய!தி� 
உ�ள காலி இட!தி� 
வ<ண ெதாைல2கா�சி 
ெப�E ம4�� 
உபகரண	க� நி�வி, 
விள�பர� ெசOH� 
�!தைக உK�� 

பா.க<ண�   
49ஏ1, ஏ.ேக.அ�பா�� 
ெம<�, ெச	ேகா�ைட 

U. 36,100/- 

ேக.ெல�Sமண�பி�ைள 

39/19, வ Jரேகரளவ�ம-ர� 
ெத�, ெச	ேகா�ைட 

U. 36,000/- 

அFவல2�றி�-.. 
  வர�ெப4ற 2 ஒ�பDத�-�ளிகளி� அதிகப�ச 
ஏல2ேக�வியாக U. 36,100/-2� ேம4பE ஏல2ேக�வி ேக� �ள 
பா.க<ண�, ெச	ேகா�ைட எ�பவ�ைடய ஒ�பDத�-�ளிைய 
அ@மதி!. ஏல2ேக�விைய ஒ�-2ெகா<  உ!திரR வழ	கியத4� 
பி�ேன4- வழ	கலா�. 
தJ�மான� எ<. 116 ஒ�-த� அளி2க�ப�ட. 

ம�ற�ெபா��..6 
  ெச	ேகா�ைட நகரா�சி2� பா!திய�ப�ட ேபUD. 
நிைலய!தி� உ�ள கீ)2க<ட �!தைக உKம!தி4கான ஏல� ம4�� 
ஒ�பDத�-�ளிக� அைழ�- 06.03.2018 அ�� ேகார�ப�டதி�, ெபற�ப�ட 
ஒ�பDத�-�ளியி� ஏல2ேக�வியி� ஒ�-ேநா2��ப�Eய� ம�ற!தி� 
பா�ைவ2��, ஒ�-தF2�� ைவ2க�ப கிற.. 
வ. 
எ< 

ஏல� ம4�� 
ஒ�பDத�-�ளி 
ேகார�ப�ட �!தைக 
இன� 

ஏலதார� ெபய� ஒ�பDத வ Jத 
ெதாைக 

1 ேபUD. 
நிைலய!தி� 
இ�ச2கர வாகன 
கா�பக� �!தைக 
உKம� 

தி�.ஆ.ச	க� கேண\, 
த/ெப.எV.ேக.ஆ�8க�, 
29/18, நJரா!திலி	க� ெத�, 
ெச	ேகா�ைட 

U. 1,21,000/- 

தி�.எ�.S�பிரமணிய� 
த/ெப.எV.ெல�Sமண!ேதவ�, 
20ஏ, நJரா!திலி	க� ெத�, 
ெச	ேகா�ைட 

U. 1,21,500/- 

2 ேபUD. 
நிைலய!தி� உ�ள 

தி�.எV.ைமதJ� 23/2, 
ஹKஹர-!திர� ெத�, 

U. 17,200/- 



ெபா��க� பா.கா�- 
அைற �!தைக 
உK�� 

ெச	ேகா�ைட 
தி�.மாசாண�, வ�ல� 
ேரா , ெச	ேகா�ைட 

U. 17,500/- 

அFவல2�றி�-.. 
 1.ேமேல �றி�பி� �ள வKைச எ<. 1 அதிகப�ச ஏல2ேக�வியாக 
U. 1,21,500/-2� ேம4பE �!தைக இன!தி4� ஏல2ேக�வி ேக� �ள 
தி� எ�.S�பிரமணிய�, ெச	ேகா�ைட எ�பவ�ைடய 
ஒ�பDத�-�ளி2��, 
 2.வKைச எ<. 2 அதிக�ப�ச ஏல2ேகளவியாக U. 17,500/-2� 
ேம4பE ஏல2ேக�வி ேக� �ள தி�. மாசாண� ெச	ேகா�ைட 
எ�பவ�ைடய ஒ�பDத�-�ளிையH� அ@மதி!. ஏல2ேக�விைய 
ஒ�-2ெகா<  உ!திரR வழ	கியத4�� பி�ேன4- வழ	கலா�. 
தJ�மான� எ<. 117   ஒ�-த� அளி2க�ப�ட. 

ம�ற�ெபா��..7 
  ெச	ேகா�ைட நகரா�சி2� பா!திய�ப�ட ேக.சி.ேரா  
நJ�!ேத2க நிைலய�, ப�- ஹRV தைலைம நJேர4� நிைலய�, ம4�� 
சா�பவ� வடகைர ேரா  ப�தியி� உ�ள பல� த�� ம2கM2� 2018 -
2019 8த� 2020-21 வைர �!தைக உKம!தி4கான ஏல� ம4�� 
ஒ�பநத�-�ளிக� அைழ�- 23.03.2018 அ�� ேகார�ப�டதி�, ெபற�ப�ட 
ஒ�பDத�-�ளியி� ஏல2ேக�வியி� ஒ�-ேநா2��ப�Eய� ம�ற!தி� 
பா�ைவ2��, ஒ�-தF2�� ைவ2க�ப கிற.. 
வ. 
எ< 

ஏல� ம4�� 
ஒ�பDத�-�ளி 
ேகார�ப�ட �!தைக 
இன� 

ஏலதார� ெபய� ஒ�பDத வ Jத 
ெதாைக 

1 ெச	ேகா�ைட 
நகரா�சி2� 
பா!திய�ப�ட ேக.சி.ேரா  
நJ�!ேத2க நிைலய�, 
ப�- ஹRV தைலைம 
நJேர4� நிைலய�, 
ம4�� சா�பவ� 
வடகைர ேரா  ப�தியி� 
உ�ள பல� த�� 
ம2கM2� 2018 -2019 

பி.8க�ம. 
இVமாயி� 

366/74, ெசOய. 
��2க� ப�ளிவாச� 
ெத�, ெத�காசி 

U. 46,800/- 

ெசOய. இ�ராகி� 
ஆபா! ப�ளிவாச� 
ெத�, ெத�காசி 

U. 42,000/- 

ஆ�._லிய�ப� 44பி, 
தி�வ�Mவ� ெத�, 

U. 37,000/- 



8த� 2020-21 வைர 
�!தைக உKம� 

ெச	ேகா�ைட 

அFவல2�றி�-.. 
  வர�ெப4ற 3 ஒ�பDத�-�ளி/ஏல2ேக�விகளி� அதிகப�ச 
ஏல2ேக�வியாக U. 46,800/-2� ேக�வி ேக� �ள தி�. பி.8க�ம. 
இVமாயி� எ�பவK�  ஒ�பDத�-�ளி/ஏல2ேக�விைய 
ஒ�-2ெகா<  உ!திரR வழ	கியத4� பி�ேன4- வழ	கலா�. 
தJ�மான� எ<. 118   ஒ�-த� அளி2க�ப�ட. 

ம�ற�ெபா��..8 
  ெச	ேகா�ைட நகரா�சி2� பா!திய�ப�ட 8!.சாமி 
_	காவி� உ�ள பல� த�� ம2கM2� 2018 -2019 8த� 2020-21 வைர 
�!தைக உKம!தி4கான ஏல� ம4�� ஒ�பநத�-�ளிக� அைழ�- 
21.06.2018 அ�� ேகார�ப�டதி�, ெபற�ப�ட ஒ�பDத�-�ளியி� 
ஏல2ேக�வியி� ஒ�-ேநா2��ப�Eய� ம�ற!தி� பா�ைவ2��, 
ஒ�-தF2�� ைவ2க�ப கிற.. 
வ. 
எ< 

ஏல� ம4�� 
ஒ�பDத�-�ளி 
ேகார�ப�ட �!தைக 
இன� 

ஏலதார� ெபய� ஒ�பDத வ Jத 
ெதாைக 

1 ெச	ேகா�ைட 
நகரா�சி2� 
பா!திய�ப�ட 8!.சாமி 
_	காவி� உ�ள பல� 
த�� ம2கM2� 2018 -
2019 8த� 2020-21 வைர 
�!தைக உKம� 

ெசOய. இ�ராகி� 

ஆபா! ப�ளிவாச� 

ெத�, ெத�காசி 

U. 2,950/- 

பி.8க�ம. 
இVமாயி� 

366/74, ெசOய. 
��2க� ப�ளிவாச� 
ெத�, ெத�காசி 

U. 3,700/- 

அFவல2�றி�-.. 
  வர�ெப4ற இர<  ஒ�பDத�-�ளி/ஏல2ேக�விகளி� 
அதிகப�சமாக U. 3,700/-2� ேக�வி ேக� �ள தி�. பி.8க�ம. 
இVமாயி� எ�பவK�  ஒ�பDத�-�ளி/ஏல2ேக�விைய 
ஒ�-2ெகா<  உ!திரR வழ	கியத4� பி�ேன4- வழ	கலா�. 
தJ�மான� எ<. 119 ஒ�-த� அளி2க�ப�ட. 

 



ம�ற�ெபா��..9 
  ெச	ேகா�ைட நகரா�சி வா�  எ< 19 ப�-ஹRV Kச�வாய� 
ேரா  3 இW7 ைப� உைட�- பQ.  நJ2கR�,  வா�  எ<. 1 ச�டநாத� 
ெத�வி� உ�ள 3 இW7 ைப� உைட�- பQ.  நJ2கR� ச�ட நாத� ெத�வி� 
உ�ள Vகவ� வா�R பQ. நJ2கR�, வா�  2 S கா  அ�கி� உ�ள 3 இW7 
ைப� உைட�- பQ.  நJ2கR�, உ!ேதச ெசலவின� U. 12,000/-2� அ@மதிH�, 
ேம4பE பணி ேம4ெகா�ள  விைல�-�ளி ேகாK ெபற�ப�ட 
விைல�-�ளிகளி�  ஒ�-ேநா2��ப�EயF2� ம�ற!தி� பா�ைவ2�� 
ஒ�-தF2�� ைவ2க�ப கிற.. 

வ. 

எ< 

பணியி� விபர� தி2.M.ேச" 

அ�.� காத# 

எ
பவN
 

விைல�$%ளி 

தி2.எ:.ேச" 

உ.மா
 

ஹ"கி� 

எ
பவN
 

விைல�$%ளி 

 வா�  எ< 19 ப�-ஹRV Kச�வாய� ேரா  3 

இW7 ைப� உைட�- பQ.  நJ2கR�,  வா�  

எ<. 1 ச�டநாத� ெத�வி� உ�ள 3 இW7 

ைப� உைட�- பQ.  நJ2கR� ச�ட நாத� 

ெத�வி� உ�ள Vகவ� வா�R பQ. நJ2கR�, 

வா�  2 S கா  அ�கி� உ�ள 3 இW7 ைப� 

உைட�- பQ.  நJ2�த� 

�. 12,000/- �..13,000/- 

அFவலக�றி�-.. 
  ெபற�ப�ட இர<  விைல�-�ளிகளி� �ைறDதப�ச 
விைலவிகிதமாக U. 12,000/2� விைல�-�ளி வழ	கிH�ள தி�.`.ேச2 அ�.� 
காத� எ�பவK� விைல�-�ளி2� ம�ற� ஒ�-த� வழ	கலா�. 
தJ�மான� எ<. 120  �ைறDத ஒ�பDத�-�ளி அ	கீகK2க�ப�ட. 

ெபா��..10 

  ெச	ேகா�ைட நகரா�சி அFவலக!தி� உ�ள aKய ஒளி 
மி�சார� வழ	�� UPS  பQதாகி உ�ளதா�,  பQ. நJ2கR�,  அத4கா�� 
உ!ேதச ெசலவின� U. 16000/-2� அ@மதிH�, விைல�-�ளி ேகாK ெபற�ப�ட 
விைல�-�ளிகளி�  ஒ�-ேநா2��ப�EயF2� ம�ற!தி� பா�ைவ2�� 
ஒ�-தF2�� ைவ2க�ப கிற.. 

வ. 

எ< 

பணியி� விபர� தி2.M.ேச" 

அ�.� காத# 

எ
பவN
 

தி2.எ:.ேச" 

உ.மா
 

ஹ"கி� 



விைல�$%ளி எ
பவN
 

விைல�$%ளி 

 நகரா�சி அFவலக!தி� உ�ள aKய ஒளி 

மி�சார� வழ	�� UPS பQ.  நJ2�த� 

�. 16,000/- �..16,800/- 

அFவலக�றி�-.. 
  ெபற�ப�ட இர<  விைல�-�ளிகளி� �ைறDதப�ச 
விைலவிகிதமாக U. 16000/-2� விைல�-�ளி வழ	கிH�ள தி�.`.ேச2 அ�.� 
காத� எ�பவK� விைல�-�ளி2� ம�ற� ஒ�-த� வழ	கலா�. 
தJ�மான� எ<. 121 �ைறDத விைல�-�ளி அ	கீகK2க�ப�ட. 
ெபா��..11 

  ெச	ேகா�ைட நகரா�சி அறிஞ� அ<ணா ேபUD. நிைலய!தி� 
உ�ள க�டண கழி�பைறயி� உ�ள ஆ).ைள கிண� பQ., ெச�E2 ேட	2 
தள� பQ. நJ2�த� ம4�� கழி�பைறயி� ேம�தள� பQ. நJ2க� பணி 
ேம4ெகா�ளR�,  அத4கா�� உ!ேதச ெசலவின� U. 5000/-2� அ@மதிH�, 
விைல�-�ளி ேகாK ெபற�ப�ட விைல�-�ளிகளி�  ஒ�-ேநா2��ப�EயF2� 
ம�ற!தி� பா�ைவ2�� ஒ�-தF2�� ைவ2க�ப கிற.. 

வ. 

எ� 

பணியி
 விபர� தி2.M.ேச" 

அ�.� காத# 

எ
பவN
 

விைல�$%ளி 

தி2.எ:.ேச" 

உ.மா
 

ஹ"கி� 

எ
பவN
 

விைல�$%ளி 

 நகரா�சி அறிஞ# அ�ணா ேப�!. நிைலய�தி� 

உ%ள க�டண கழி�பைறயி� உ%ள ஆ<.ைள 

கிணG பS., ெச�T" ேட)" தள� பS. நA"7த� 

மFG� கழி�பைறயி
 ேம�தள� பS. நA"க� 

பணி ேமFெகா%ள 

�. 5,000/- �..5,500/- 

அFவலக�றி�-.. 
  ெபற�ப�ட இர<  விைல�-�ளிகளி� �ைறDதப�ச 
விைலவிகிதமாக U. 5000/-2� விைல�-�ளி வழ	கிH�ள தி�.`.ேச2 அ�.� 
காத� எ�பவK� விைல�-�ளி2� ம�ற� ஒ�-த� வழ	கலா�. 
தJ�மான� எ<. 122 �ைறDத விைல�-�ளி அ	கீகK2க�ப�ட. 

ெபா��..12 

  ெச	ேகா�ைட நகரா�சி அFவலக!தி� உ�ள ெஜனேர�ட� 
பQதிைன பQ. நJ2க� ெசOயR�,  அத4கா�� உ!ேதச ெசலவின� U. 18000/-



2� அ@மதிH�, விைல�-�ளி ேகாK ெபற�ப�ட விைல�-�ளிகளி�  
ஒ�-ேநா2��ப�EயF2� ம�ற!தி� பா�ைவ2�� ஒ�-தF2�� 
ைவ2க�ப கிற.. 

வ. 

எ� 

பணியி
 விபர� தி2.M.ேச" 

அ�.� காத# 

எ
பவN
 

விைல�$%ளி 

தி2.எ:.ேச" 

உ.மா
 

ஹ"கி� 

எ
பவN
 

விைல�$%ளி 

 நகரா�சி அUவலக�தி� உ%ள ெஜனேர�ட# 

பSதிைன பS. நA"க� ெச?த� 

�. 19,800/- �..18,000/- 

அFவலக�றி�-.. 
  ெபற�ப�ட இர<  விைல�-�ளிகளி� �ைறDதப�ச 
விைலவிகிதமாக U. 18000/-2� விைல�-�ளி வழ	கிH�ள தி�.எV.ேச2 
உ.மா� ஹ2கி� எ�பவK� விைல�-�ளி2� ம�ற� ஒ�-த� வழ	கலா�. 
தJ�மான� எ<. 123  �ைறDத விைல�-�ளி அ	கீகK2க�ப�ட. 

ெபா��..13 

  ெச	ேகா�ைட நகரா�சி வா�  எ<. 18 சாமியா� ெத� பகி�மான 
�ழாைய ேக.சி ேரா�E� உ�ள பிரதான பகி�மான �ழாயி� இ�D. இைண�- 
வழ	�� பணி ேம4ெகா�ளR�,  அத4கா�� உ!ேதச ெசலவின� U. 36000/-2� 
அ@மதிH�, விைல�-�ளி ேகாK ெபற�ப�ட விைல�-�ளிகளி�  
ஒ�-ேநா2��ப�EயF2� ம�ற!தி� பா�ைவ2�� ஒ�-தF2�� 
ைவ2க�ப கிற.. 

வ. 

எ� 

பணியி
 விபர� தி2.M.ேச" 

அ�.� காத# 

எ
பவN
 

விைல�$%ளி 

தி2.எ:.ேச" 

உ.மா
 

ஹ"கி� 

எ
பவN
 

விைல�$%ளி 

 நகரா�சி வா#� எ�. 18 சாமியா# ெத2 பகி#மான 

7ழாைய ேக.சி ேரா�T� உ%ள பிரதான பகி#மான 

7ழாயி� இ2!. இைண�$ வழ)7� பணி 

ேமFெகா%ள 

�. 38,000/- �..36,000/- 

அFவலக�றி�-.. 



  ெபற�ப�ட இர<  விைல�-�ளிகளி� �ைறDதப�ச 
விைலவிகிதமாக U. 36000/-2� விைல�-�ளி வழ	கிH�ள தி�.எV.ேச2 
உ.மா� ஹ2கி� எ�பவK� விைல�-�ளி2� ம�ற� ஒ�-த� வழ	கலா�. 
தJ�மான� எ<. 124  �ைறDத விைல�-�ளி அ	கீகK2க�ப�ட. 

ெபா��..14 

  ெச	ேகா�ைட நகரா�சி வா�  எ<. 1 காலா	கைர ப�தியி� 
உ�ள _Vட� நிைலய!தி� உ�ள மி� ேமா�டா� பQ. நJ2கR�, வா�  23 
ேக.சி.சாைலயி� உ�ள ந�ம டாOெல�E� உ�ள மி� ேமா�டா� Vடா�ட�  
பQ. நJ2கR�, ேக.சி.ேரா  நJ�!ேத2க நிைலய!தி� உ�ள ேமா�டா� ப�- 
பQ. நJ2க அ@மதிH�, அத4கா�� உ!ேதச ெசலவின� U. 4000/-2� 
அ@மதிH�, விைல�-�ளி ேகாK ெபற�ப�ட விைல�-�ளிகளி�  
ஒ�-ேநா2��ப�EயF2� ம�ற!தி� பா�ைவ2�� ஒ�-தF2�� 
ைவ2க�ப கிற.. 

வ. 

எ� 

பணியி
 விபர� தி2.M.ேச" 

அ�.� காத# 

எ
பவN
 

விைல�$%ளி 

தி2.எ:.ேச" 

உ.மா
 

ஹ"கி� 

எ
பவN
 

விைல�$%ளி 

 வா#� எ�. 1 காலா)கைர ப7தியி� உ%ள 

W:ட# நிைலய�தி� உ%ள மி
 ேமா�டா# பS. 

நA"க9�, வா#� 23 ேக.சி.சாைலயி� உ%ள ந�ம 

டா?ெல�T� உ%ள மி
 ேமா�டா# :டா#ட#  

பS. நA"க9�, ேக.சி.ேரா� நA#�ேத"க 

நிைலய�தி� உ%ள ேமா�டா# ப�$ பS. நA"7� 

பணி ேமFெகா%ள 

�. 4,000/- �..5,000/- 

அFவலக�றி�-.. 
  ெபற�ப�ட இர<  விைல�-�ளிகளி� �ைறDதப�ச 
விைலவிகிதமாக U. 5000/-2� விைல�-�ளி வழ	கிH�ள தி�.`.ேச2 அ�.� 
காத� எ�பவK� விைல�-�ளி2� ம�ற� ஒ�-த� வழ	கலா�. 
தJ�மான� எ<.125 �ைறDத விைல�-�ளி அ	கீகK2க�ப�ட. 

ெபா��..15 

  ெச	ேகா�ைட நகரா�சி வா�  எ<. 21 ம4�� 22 ப�- ஹRV 
ேரா  ப�தியி� �EநJ� விநிேயாக �ழாயி� உைட�- ஏ4ப�  கழிR நJ� 
கல�பைத த !. �ழாO உைட�பிைன பQ. நJ2�� பணி ேம4ெகா�ள 
அ@மதிH� அத4கா�� உ!ேதச ெசலவின� U.36,000/-2�� விைல�-�ளி ேகாK 



வர�ெப4ற விைல�-�ளி ேகாK ெபற�ப�ட விைல�-�ளிகளி�  
ஒ�-ேநா2��ப�EயF2� ம�ற!தி� பா�ைவ2�� ஒ�-தF2�� 
ைவ2க�ப கிற.. 

வ. 

எ� 

பணியி
 விபர� தி2.M.ேச" 

அ�.� காத# 

எ
பவN
 

விைல�$%ளி 

தி2.எ:.ேச" 

உ.மா
 

ஹ"கி� 

எ
பவN
 

விைல�$%ளி 

 வா#� எ�. 21 மFG� 22 ப�$ ஹ9: ேரா� 

ப7தியி� 7TநA# விநிேயாக 7ழாயி� உைட�$ 

ஏFப�� கழி9 நA# கல�பைத த��. 7ழா? 

உைட�பிைன பS. நA"7� பணி ேமFெகா%ள 

�. 38,000/- �..36,000/- 

 

ெபற�ப�ட இர<  விைல�-�ளிகளி� �ைறDதப�ச விைலவிகிதமாக U. 
36000/-2� விைல�-�ளி வழ	கிH�ள தி�.எV.ேச2 உ.மா� ஹ2கி� 
எ�பவK� விைல�-�ளி2� ம�ற� ஒ�-த� வழ	கலா�. 
தJ�மான� எ<. 126 �ைறDத விைல�-�ளி அ	கீகK2க�ப�ட. 

 

ெபா��..16 

  ெச	ேகா�ைட நகரா�சி ப�தியி� 3 எ<ண� ைம2ேரா 
க�ேபாVE	 ெச�ட� அைம2கR�, வ�ல� சாைலயி� உ�ள உர2கிட	� 
வளாக!தி� கச  கழிR நJ� S!திகK�- நிைலய� அைம2க விKவான தி�ட 
அறி2ைக, வைரபட	க�  தயா� ெசOதிடR�,   அ@மதிH� அத4கா�� உ!ேதச 
ெசலவின� U.12,000/-2�� விைல�-�ளி ேகாK வர�ெப4ற விைல�-�ளி ேகாK 
ெபற�ப�ட விைல�-�ளிகளி�  ஒ�-ேநா2��ப�EயF2� ம�ற!தி� 
பா�ைவ2�� ஒ�-தF2�� ைவ2க�ப கிற.. 

வ. 

எ� 

பணியி
 விபர� X#யா 

க
:�ர"ச
:, 

ெச)ேகா�ைட 

:டா# 

க
:�ர"ச
:, 

வடகைர 

 ெச)ேகா�ைட நகரா�சி ப7தியி� 3 எ�ண� 

ைம"ேரா க�ேபா:T) ெச
ட# அைம"க9�, 

வ�ல� சாைலயி� உ%ள உர"கிட)7 

வளாக�தி� கச� கழி9 நA# Y�திகN�$ 

நிைலய� அைம"க விNவான தி�ட அறி"ைக, 

�. 12,000/- �..13,500/- 



வைரபட)க%  தயா# ெச?திட 

 

ெபற�ப�ட இர<  விைல�-�ளிகளி� �ைறDதப�ச விைலவிகிதமாக U. 
12000/-2� விைல�-�ளி வழ	கிH�ள a�யா க�V�ர2ச�V, ெச	ேகா�ைட 
எ�ற நி�வன!தி� விைல�-�ளி2� ம�ற� ஒ�-த� வழ	கலா�. 
தJ�மான� எ<. 127 �ைறDத விைல�-�ளி அ	கீகK2க�ப�ட. 

ம�ற�ெபா��..17 
ெச	ேகா�ைட நகரா�சி ேக.சி.சாைலயி� அைமD.�ள 4.00 இலடச� 
ெகா�ளளR ெகா<ட ேம�நிைல நJ�!ேத2க ெதா�E2�Kய மி�ேமா�டா� 
திறDதெவளியி� உ�ளதா�, மைழகால	களி� பQ. ஏ4படாவ<ண� 
கா�கீK� தள� (ெப�) அைம!. இ��- ம4�� ஜி.ஐ ஆ	கி� ம4�� ஜி.ஐ ச�ீ 
TE அைம2கR�,  ேம�நிைல! ெதா�Eயி� ஏணி ம4�� அளR மானி (LEVEL 

GAUGE) ம4�� மி� பணிக� ேம4ெகா�ளR�,  U.1.20 இல�ச!4� தயா� 
ெசOத மதி�பீ�E4�� ேம4பE ெசலவின!ைத நகரா�சி �EநJ� ம4�� வEகா� 
நிதியி� ேம4ெகா�ளR� ம�ற ஒ�-த� ேவ<ட�ப கிற.. 
அFவல2�றி�-. 
  ம�ற� ஒ�-த� வழ	கலா�. 
தJ�மான� எ<.128 அ@மதி2க�ப�ட. 
 

ம�ற�ெபா��..18 

  ெச	ேகா�ைட நகரா�சி ப�தியி� வற�சிைய எதி�ேநா2கி 

சமாளி2�� ெபா��  27.01.2019 அ�� மாவ�ட ஆ�சிய� ம4�� மாவ�ட 

க<காணி�பாள�க� அவ�க�  நட!திய ஆOR d�ட!தி� அறிRைர 

வழ	க�ப�டத4கிண	க வர இ�2�� வற�சியிைன சமாளி2�� ெபா��  

வா�  எ<. 5 நி!யக�யாணி ேகாவி� அ�கி� உ�ள கிண4றி� பராமK�- 

பணி ேம4ெகா�ளR�,  U. 6.00 இல�ச!தி4� தயா� ெசOத மதி�பீ�E4��, 

ேம4பE ெசலவின!ைத நகரா�சி �EநJ� ம4�� வEகா� நிதியி� 

ேம4ெகா�ளR� ம�ற!தி� ஒ�-த� ேவ<ட�ப கிற.. 

அFவல2�றி�-.. 

1.  ம�ற� ஒ�-த� வழ	கலா� 

2. ேம4பE ெசலவின!ைத நகரா�சி �EநJ� ம4�� வEகா� 

நிதியி� ேம4ெகா�ளR� ம�ற� ஒ�-த� வழ	கலா�. 

தJ�மான�  எ<. 129 அ@மதி2க�ப�ட. 

ம�ற�ெபா��..  19                                                                                                                                                                                                                 



  ெச	ேகா�ைட நகரா�சி ப�தியி� 2018-2019 ஆ� ஆ<  

வKஇன	க� வa� ெதாட�பாக ம2கM2� விழி�-ண�- ஏ4ப � வைகயி� 

ஜனவK 2019 8த� மா�7 2019 8Eய தனியா� ஆ�ேடாவி� ஒலிெப�2கி 

ைவ!. விள�பர� ேம4ெகா�ள ம�ற அ@மதி ேவ<ட�ப கிற..  ேம4பE 

விள�பர� ேம4ெகா�ள U. 50000/- ெசலவின!தி4�� , ேம4பE ெசலவின!ைத 

நகரா�சி வ�வாO ம4�� Tலதனநிதியி� ேம4ெகா�ளR� ம�ற அ@மதி 

ேவ<ட�ப கிற.. 

அFவலக �றி�-..  

  ம�ற� ஒ�-த� வழ	கலா�. 

தJ�மான� எ<. 130 அ@மதி2க�ப�ட. 

ம�ற�ெபா��..20 

  ெச�ைன நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� அவ�கள. 23.01.2019D ேததிய 

ஆOR d�ட!தி� வழ	கிய அறிRைரயி� பE  நகரா�சி அFவலக 

பணியாள�கள. வ�ைகயிைன க<காணி�பத4� ஏ.வாக பேயா ெம�EK2 

வ�ைக பதிேவ  இயDதிர� நி�Rவத4��,  ேம4பE இயDதிர!தி4கான 

ெசலவின� U.21,000/-ஐ நகரா�சி வ�வாO ம4�� Tலதனநிதியி� 

ேம4ெகா�ளR� ம�ற அ@மதி ேவ<ட�ப கிற.. 

அFவலக �றி�-.. 

  ம�ற� ஒ�-த� வழ	கலா�. 

தJ�மான� எ<. 131 அ@மதி2க�ப�ட. 

ம�ற�ெபா��..21 

  ெச	ேகா�ைட நகரா�சி அFவலக!தி� உ�ள கணினியி� ஹா�  

EV2 பQதாகி இய	க வி�ைல.   ேமFம த4ேபா. ெசா!. வK சரீாOR 

பணிக� நைடெப4� வ�வதா� ேம4பE சரீாOR பணிகைள கணினிH� 

பதிேவ4ற�  ெசOயேவ<E உ�ள..  எனேவ, கணினி ஹா�  EV2 மா4றி 

பQதிைன சKெசOயR� அத4கான ெசலவின� U. 6500/-ஐ நகரா�சி வ�வாO 

ம4�� Tலதன நிதியி� ேம4ெகா�ளR� ம�ற அ@மதி ேவ<ட�ப கிற.. 

அFவலக �றி�-. 



  ம�ற� ஒ�-த� வழ	கலா�. 

தJ�மான� எ<. 132 அ@மதி அளி2க�ப�ட. 

ம�ற�ெபா��.. 22 

  ெச	ேகா�ைட நகரா�சி ெபா. Sகாதார பிKவி� உ�ள Indoor 

fogging machine 7 எ<ண� பQதைடD.�ளைத நகK� ெபா. Sகாதார!தி� 

அவசிய அவசர� க�தி பQ. நJ2க� ெசOயR�,  அத4கா�� உ!ேதச 

ெசலவின� U. 25000/-2�� ம�ற அ@மதி ேவ<ட�ப கிற.. 

அFவலக �றி�-.. 

  ெபா. Sகாதார!தி� அவசிய அவசர� க�தி ேம4பE இயDதிர!ைத 

பQ. நJ2கR� ேம4பE ெசலவின!ைத நகரா�சி வ�வாO ம4�� 

Tலதனநிதியி� ேம4ெகா�ளR� ம�ற� அ@மதி வழ	கலா�. 

தJ�மான� எ<. 133 அ@மதி அளி2க�ப�ட. 

ம�ற�ெபா��..23 

  ெச	ேகா�ைட நகரா�சி ெபா. Sகாதார பிKவி� உ�ள Indoor 

fogging 

ேகV சிலி<ட� 100 எ<ண� Kபி� ெசOவத4�� அத4கா�� உ!ேதச  

ெசலவின� U. 21,000/-2�� ேம4பE ெசலவின!ைத நகரா�சி வ�வாO ம4�� 

Tலதன நிதியி� ேம4ெகா�ளR� ம�ற அ@மதி ேவ<ட�ப கிற.. 

அFவலக�றி�-.. 

  ம�ற� ஒ�-த� வழ	கலா�. 

தJ�மான� எ<. 134 அ@மதி அளி2க�ப�ட. 

ம�ற�ெபா��..24 

  ெச	ேகா�ைட நகரா�சி  ெபா. Sகாதார பிKவி� உ�ள Out door 

fogging இயDதிர� பQதாகி உ�ளதா� ெகாS ம�D. அE2க 8Eயாத நிைல 

ஏ4ப� �ளதா� ெபா. Sகாதார!தி� அவசிய அவசர� க�தி ேம4பE 

இயDதிர!ைத பQ. நJ2கR�,  அத4கான உ!ேதச ெசலவின� U. 13000/-2�� 



ேம4பE ெசலவின!ைத நகரா�சி வ�வாO ம4�� Tலதனநிதியி� 

ேம4ெகா�ளR� ம�ற அ@மதி ேவ<ட�ப கிற.. 

அFவலக �றி�-.. 

  ம�ற� ஒ�-த� வழ	கலா�. 

தJ�மான� எ<. 135 அ@மதி அளி2க�ப�ட. 

 


