
11.11.2019 

ம�ற
ெபா��..1 

   

   நகரா�சி நி�வாக ம�டல இய��ந�, தி�ெந!ேவலி அவ�களி� 

அ&வலக 09.11.2019' ேததிய மி�ன)ச! அறி�ைகயி!, ெச,ேகா�ைட நகரா�சியி! 

இய-ைக இட�பா.க� ம-/0 �1ந2� இைண
4 வழ,�வத-காக �ழா6 பதி�க
ப�டத� 

காரணமாக ப7தைட'த சாைலக� ஆகியைவகைள ப79 ந2�க0 ெச6ய மதி
பீ.க� தயா� 

ெச6ய அறி;/<த
ப�டத� அ1
பைடயி! கீ>�க�ட சாைலக?�� @. 110.62 ல�ச<தி-� 

மதி
ப.ீக� தயா�ெச6ய
ப�. ம�ற<தி� ஒ
4த! ேவ�ட
ப.கிற9. 

1 ப04ஹ;D ேரா. (ேக.சி.ேரா. Fத! ப04ஹD 
ேரா.) ம-/0 F<தழகி அ0ம� ேகாவி! ெத� ஆகிய 
சாைலகளி! தா� தள0 அைம<த! 

@. 35.50 ல�ச0 

2 ேச�ைவகார� 49<ெத�, ரஹ20 நக� சாைல, 
ெவ�ைளய
ப� ெத�,, அ�ணா நக� ெத�, சா0பவ� 
ெத� ம-/0 காத� ஒலி ெத�வி! தா� சாைல 
ம-/0 ேபவ� பிளா� சாைல அைம<த! 

@.. 75.12 ல�ச0 

ெமா<த0 @. 110.62 ல�ச0 
அ&வலக�றி
4.. 

  ேம-ப1 சாைலகளி! தா� சாைல ம-/0 ேபவ� பிளா� சாைல அைம�க @. 

110.62 ல�ச0 மதி
ப�ீ1! தயா� ெச6ய
ப�.�ள மதி
ப1ீ-�0,  அத-கா�0 ெசலவின0 

@. 110.62 ல�ச<ைத அரK நிதியி! F7மா�யமாக ெப-/ ேம-ெகா�ள;0 ம�ற0 

ஒ
4த! வழ,கலா0. 

த2�மான0 எ�. 188 

  அNமதி�க
ப.கிற9.,ேகா�ைட நகரா�சி 

ம�ற
ெபா��..2 

  ெச,ேகா�ைட நகரா�சி ப�திகளி! 4திய கிண/க� ேதா�.வ9 அ!ல9 
ஏ-கனேவ உ�ள கிண/கைள ஆழ
ப.<9வ9, 4ைரைம
4 ம-/0 4திய ஆ>�ழா6 
கிண/க� அைம
ப9 ெதாட�பாக, தனி நபேரா அ!ல9 ெபா9 நி/வன,கேளா 
வி�ண
பப1வ0 அ�கிண/ அ!ல9 ஆ>9ைள கிண/ அைம'9�ள இட<தி-கான நில 
உடைமQ சா�/ ம-/0 வி!ல,கQ சா�/ட� ஆைணய� ெச,ேகா�ைட நகரா�சி�� 
வி�ண
பி�க ேவ�.0 என அரசாைண எ� 72 நகரா�சி நி�வாக0 ம-/0 �1ந2� 
வழ,க! 9ைற ச�ட0 2015 ம-/0 அரசித> 102 நா�. 30.04.2015-! ெதTவி�க
ப�.�ள9.  
ேம-க�ட வி�ண
ப,க� மீ9 நகரா�சி ஆைணய� அவ�க� பTசீலைன ெச69 30 
தின,க?��� உTய அNமதி ப1வ0 ஆ-�றி
பி�.�ள நிப'தைனக?ட� அNமதி�கலா0 
எ�ற விபர0 ம�ற<தி� பா�ைவ�� சம�
பி�க
ப.கிற9. 
அ&வலக��றி
4.. 



  ம�ற0 அNமதி�கலா0 

  ந.க.எ�.1401/2019/எ
1) 
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  அNமதி�க
ப.கிற9. 

ம�ற
ெபா��..3 

  ெச,ேகா�ைட நகரா�சியி! உ�ள அ0மா உணவக0, ெட,�ேநா6 த.
4 

பணியாள�க� ம-/0 ஒ
ப'த�கார�களிட0 பணி4TW0 பணியாள�க� ஆகிேயா�களி� 

ஊதிய<தி! பி1<த0 ெச69 EPF அ&வலக<தி! கண�� ெதாட,கி அ,� ெச&<த ேவ�.0 

என;0 தவ/0 ப�ச<தி! நகரா�சி வ,கி கண��க� Fட�கி ைவ�க
ப.0 என 

ெதTவி�க
ப�. உடன1யாக நகரா�சி வ,கி கண��க� Fட�கி ைவ�க
ப�ட9.  எனேவ,  

இத-� தைடயாைண ெபற வழ�கறிஞ� தி� எ0.சரவண��மா� Zல0 இைட�கால 

தைடயாைண, மா�4மி� ந2தியரச�, ெச�ைன உய�ந2தி ம�ற ம9ைரகிைளயி! 

ெபற
ப�.�ள9.   ேம-ப1 இைட�கால தைடயாைண ெப/வத-� ந2திம�ற க�டண0 

ம-/0 வழ�கறிஞ� க�டணமாக @. 21500/- வழ,க ம�ற<தி� ஒ
4த! ேவ�ட
ப.கிற9. 

அ&வல��றி
4.. 

  ம�ற0 ஒ
4த! வழ,கலா0. 
  (ந.க.எ�. 781/2012/எ	1) 
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  ஒ
4த! வழ,க
ப�ட9. 

22.11.2019. 
ம�ற
ெபா��..1 

  ெச,ேகா�ைட நகரா�சி ப�தியி! �1ந2� இைண
4 இ!லாத �1யி�
4க� 
ம-/0 �1யி�
4 அ!லாத க�1ட,க?�� �1ந2� இைண
4 வழ,க ஏ9வாக மாநில 
ெந.)சாைல<9ைற சாைலகளாக ேக.சி.ேரா. 0-/0 கா'தி ேரா. ப�தியி!, 1800 
மீ�ட��� �1ந2� விநிேயாக பிரதான �ழா6 பதி
பத-�, @.5.00 ல�ச<தி-� தயா� 
ெச6ய
ப�ட மதி
ப�ீ1-�0, ேம-ப1 ெசலவின<ைத நகரா�சி �1ந2� ம-/0 வ1கா! 
நிதியி! ேம-ெகா�ள;0,  ேம-ப1 அரK தி�டமான அைன<9 �1யி�
4க?��0 �1ந2� 
வழ,�0 Internal Plumbing பணியி� விைர'9 F1�கேவ�1ய  அவசர அவசிய0 க�தி 
ஒ
ப'த
4�ளி ேகாT 13.11.2019 அ�/ ெபற
ப�ட கீ>�க�ட விவர
ப1யான 
ஒ
ப'த
4�ளிகளி� ஒ
4ேநா��
ப�1ய&�� ம�ற<தி� அNமதி ேவ�ட
ப.கிற9. 
வ. 
எ� 

பணியி� விபர0 மதி
ப�ீ.< 
ெதாைக 

ஒ
ப'த�கார� ெபய� ஒ
ப'த
4�ளி 
விகித0 



1 ெச,ேகா�ைட நகரா�சி 
ப�தியி! �1ந2� விநிேயாக 
பிரதான �ழா6க� இ!லாத 
மாநில ெந.)சாைல<9ைற 
சாைலகளாக ேக.சி.ேரா. 
0-/0 கா'தி ேரா. 
ப�தியி!, 1800 மீ�ட��� 
�1ந2� விநிேயாக பிரதான 
�ழா6 பதி
பத-� 

@. 5.00 
ல�ச0 

தி�.தா.ஆேப!ெஜயசீல� 

ஒ
ப'த�கார� 

5.43% 

மதி
ப�ீைட 
விட \.த! 

தி�.எD.பரமசிவ� 0.50% 

மதி
ப�ீைட 
விட �ைறவாக 

அ&வலக�றி
4 

  வர
ெப-ற 2 ஒ
ப'த
4�ளிகளி! �ைற'த ப�ச விைலவிகிதமாக 0.50% 

மதி
ப�ீைட விட �ைறவாக ஒ
ப'த
4�ளி வழ,கிய தி�.எD.
ரமசிவ� எ�பவர9 
ஒ
ப'த
4�ளி�� ம�ற0 ஒ
4த! வழ,கலா0. 
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  �ைற'த ஒ
ப'த
4�ளி அ,கீகT�க
ப.கிற9. 

ம�ற
ெபா��..2 

  ெச,ேகா�ைட நகரா�சி ப�தியி! �1ந2� இைண
4 இ!லாத �1யி�
4க� 
ம-/0 �1யி�
4 அ!லாத க�1ட,க?�� �1ந2� இைண
4 வழ,க ஏ9வாக �1ந2� 
விநிேயாக பிரதான �ழா6 இ!லாத ெத��களி! �1ந2� விநிேயாக பிரதான �ழா6 
பதி
பத-�, @.8.00 ல�ச<தி-� தயா� ெச6ய
ப�ட மதி
ப�ீ1-�0, ேம-ப1 ெசலவின<ைத 
நகரா�சி �1ந2� ம-/0 வ1கா! நிதியி! ேம-ெகா�ள;0,  ேம-ப1 அரK தி�டமான 
அைன<9 �1யி�
4க?��0 �1ந2� வழ,�0 Internal Plumbing பணியி� விைர'9 
F1�கேவ�1ய  அவசர அவசிய0 க�தி ஒ
ப'த
4�ளி ேகாT 13.11.2019 அ�/ ெபற
ப�ட 
கீ>�க�ட விவர
ப1யான ஒ
ப'த
4�ளிகளி� ஒ
4ேநா��
ப�1ய&�� ம�ற<தி� 
அNமதி ேவ�ட
ப.கிற9. 
வ. 
எ� 

பணியி� விபர0 மதி
ப�ீ.< 
ெதாைக 

ஒ
ப'த�கார� ெபய� ஒ
ப'த
4�ளி 
விகித0 

1 ெச,ேகா�ைட நகரா�சி 
ப�தியி! �1ந2� விநிேயாக 
பிரதான �ழா6க� இ!லாத 
�1ந2� விநிேயாக பிரதான 
�ழா6 இ!லாத 
ெத��களி! �1ந2� 
விநிேயாக பிரதான 
�ழா6 பதி
பத-�  

@. 8.00 
ல�ச0 

தி�.தா.ஆேப!ெஜயசீல� 

ஒ
ப'த�கார� 

5.44% 

மதி
ப�ீைட 
விட \.த! 

தி�.எD.பரமசிவ� 0.47% 

மதி
ப�ீைட 
விட �ைறவாக 

அ&வலக�றி
4 

  வர
ெப-ற 2 ஒ
ப'த
4�ளிகளி! �ைற'த ப�ச விைலவிகிதமாக 0.47% 

மதி
ப�ீைட விட �ைறவாக ஒ
ப'த
4�ளி வழ,கிய தி�.எD.
ரமசிவ� எ�பவர9 

ஒ
ப'த
4�ளி�� ம�ற0 ஒ
4த! வழ,கலா0. 
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  �ைற'த ஒ
ப'த
4�ளி அ,கT�க
ப.கிற9. 

 

ம�ற
ெபா�ள..3 

  27.1.2019 அ�/ மாவ�ட ஆ�சிய� ம-/0 மாவ�ட க�காணி
பாள�க� 
அவ�க� நட<திய ஆ6; \�ட<தி! வர இ���0 வற�சியிைன க�தி �1ந2� பிரQசிைன 
ஏ-படாதவா/ மா-/ ஏ-பா.க� ேம-ெகா�ள அறி;/<த
ப�ட9.   

  அத� அ1
பைடயி! இ'நகரா�சி ப�தியி! இல<]� சாைலயி! 
நி<தியக!யாணி அ0ம� ேகாவி! அ�கி! ஆ-/
ப.ைகயி! அைம'9�ள திற'தெவளி 
கிண-றிைன பராமT
4 பணிேம-ெகா�ள;0 ம-/0 ப7தான நிைலயி! உ�ள 
மி�ேமா�டா� ப79 ந2�க0 ெச69 வ�1
ேப�ைட 30000 லி�ட� 
ேம!நிைலந2�<ேத�க<ெதா�1 ம-/0 7வ9 வா�. ேக.சி.சாைலயி! உ�ள ேம!நிைல 
ந2�<ேத�க< ெதா�1�� த�ண2� ஏ-றி 2,3,4,5,7,8ம-/0 9 ஆகிய வா�.க?�� �1ந2� 
அ!லாத த�ண2� தினF0 வழ,க ேவ�1 @. 6.00 ல�ச<தி-� மதி
ப.ீ தயா� 
ெச6ய
ப�. நக�ம�ற த2�மான0 எ�.129 நா�. 23.02.2019 ! அNமதி வழ,க
ப�., 
ஒ
ப'த
4�ளி ெபற
ப�. நக�ம�ற த2�மான0 எ�.141 நா�. 05.03.2019! ஒ
4த! 
வழ,க
ப�. பணி உ<திர; வழ,க
ப�. பணி F7வ9மாக F1�க
ப�.�ள9 

  இ
பணி�� ஒ
ப'த�கார��� வழ,கேவ�1ய @. 6.00 ல�ச0 நகரா�சியி! 
ேபாதிய நிதி ஆதார0 இ!லாத காரண<தா! வழ,க இயலவி!ைல எனேவ, ேம-ப1 @. 6.00 
ல�ச<ைத �1ந2� ைவ
4 நிதியி! இ�'9 �1ந2� பராமT
4 வர; நிதி�� நிதி மா-ற0 
ெச6ய ம�ற<தி� அNமதி ேவ�ட
ப.கிற9. 
அ&வலக�றி
4 

  த-ேபா9 நகரா�சி நிதி ஆதார0 இ!லாத காரண<தா&0, �1ந2� 

அ<தியாவசிய பணியாக உ�ளதா&0, ேம-ப1 ெசலவின0 @. 6.00 ல�ச<ைத �1ந2� 

ைவ
4< ெதாைக நிதியிலி�'9, �1ந2� பராமT
4 வர; நிதி�� மா-ற0 ெச6ய ம�ற0 

ஒ
4த! வழ,கலா0. 
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  ஒ
4த! அளி�க
ப.கிற9.  

ம�ற
ெபா��..4 

  நகரா�சி அ&வலக<தி! கண�க� இ��ைக அ�கி! உ�ள கணினி��Tய 
மானி�ட� ப7தாகி உ�ளதா!, 4திதாக மானி�ட� ஒ�/ ெகா�Fத! ெச6ய;0,  
அத-�Tய ெசலவின0 @. 5000/- வ�வா6 ம-/0 Zலதனநிதியி! ேம-ெகா�ள;0 
ம�ற<தி� அNமதி ேவ�ட
ப.கிற9. 
 

அ&வலக�றி
4 

  ம�ற0 அNமதி வழ,கலா0. 
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  ஒ
4த! அளி�க
ப.கிற9. 

ம�ற
ெபா��..5 



  ெச,ேகா�ைட நகரா�சி ப�தியி! நைடெப-/ ெகா�1���0 தி�ட
பணிக� 
ம-/0 வள�Qசி பணிகளி� சாதைனகைள தின<த'தி நாளிதழி� ெதாழி! மலT! 
ெவளியி�ட வைக�� ேம-ப1 நாளிதழி� ப�1ய! ெதாைக @. 21319/-ைன ேம-ப1 
நி/வன<தி-� வழ,கிட;0, ேம-ப1 ெசலவின<ைத நகரா�சி வ�வா6 ம-/0 
Zலதனநிதியி! ேம-ெகா�ள;0 ம�ற<தி� ஒ
4த! ேவ�ட
ப.கிற9. 
அ&வலக �றி
4.. 
  ம�ற0 ஒ
4த! வழ,கலா0 
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  ஒ
4த! அளி�க
ப�ட9 

ம�ற
ெபா��..6 

  ெச,ேகா�ைட நகரா�சி ப�தியி! நைடெப-/ ெகா�1���0 தி�ட
பணிக� 
ம-/0 வள�Qசி பணிகளி� சாதைனகைள தினகர� நாளிதழி� ெதாழி! மலT! 
ெவளியி�ட வைக�� ேம-ப1 நாளிதழி� ப�1ய! ெதாைக @. 9428/-ைன ேம-ப1 
நி/வன<தி-� வழ,கிட;0, ேம-ப1 ெசலவின<ைத நகரா�சி வ�வா6 ம-/0 
Zலதனநிதியி! ேம-ெகா�ள;0 ம�ற<தி� ஒ
4த! ேவ�ட
ப.கிற9. 
அ&வலக �றி
4.. 
  ம�ற0 ஒ
4த! வழ,கலா0 
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ம�ற
ெபா��.. 
  ெத�காசி வ�வா6 ேகா�டா�சிய� அவ�களி� ெசய!Fைற ந.க.எ�. 
Z.F.(அ5)5235/2018, நா�. 08.01.2019 ம-/0 ெச,ேகா�ைட வ�வா6 வ�டா�சிய� அவ�களி� 
க1த0 எ�.Z.F.அ4/3124/2017, நா�.  30.08.2019� ெதTவி<9�ளப1 இ'நகரா�சி�� 
பா<திய
ப�ட F<9சாமி ^,கா ெத-� ப�தியி! உ�ள ஏ.ஜி.ப�ளி�\ட0, பாதசாTக� 
ம-/0 ெபா9 ம�க?��0 ஆப<ைத விைளவி��0 வைகயி! இைட_றாக  உ�ள இர�. 
கா6
4 ெத�ைன மர<திைன ெவ�1 அ
4ற
ப.<த 29.11.2019 அ�/ ஏல0 ேகாTயதி! 
கீ>�க�ட நப�க� கல'9 ெகா�. ஏல�ேக�வி ேக�க
ப�.�ள விவர0 வ�மா/, 

வ. 
எ� 

கல'9 ெகா�டவ�க� 
விவர0 

ேக�க
ப�.�ள 
ஏல�ேக�வி 
விவர0 

1 தி�.ேக.F�ைகயா, 
10/24 ராம� ெத� 

@. 700/- 

2 தி�.ஒ6.அ'ேதாணி, 
ெகா!ல0 ெமயி�ேரா., 
4ளியைர 

@.750/- 

3 தி�.எD.பரமசிவ�, 
அTய
ப
4ர0 

@.650/- 

4 தி�.K
ைபயா, காலா,கைர, 
ெச,ேகா�ைட 

@. 800/- 

 ஏல<தி! கல'9 ெகா�ட 4 நப�களி! வ.எ�. 4 தி�.K
ைபயா எ�பவ� உய�'தப�ச 
ேக�வியாக @. 800/-�� இர�. ெத�ைன ெவ�1 அ
4ற
ப.<த ேக�.�ளா�.  ேம-ப1 



உய�'த ப�ச ஏல�ேக�வி ேகாTW�ள தி�.K
ைபயா காலா,கைர, ெச,ேகா�ைட 
எ�பவT� ஏல�ேக�வி�� ம�ற<தி� ஒ
4த! ேவ�ட
ப.கிற9 

அ&வலக�றி
4..  

1. ெத�காசி வ�வா6 ேகா�டா�சிய� அவ�களி� ெசய!Fைற ஆைணைய ம�ற0 
பா�ைவயி�. பதி; ெச6யலா0. 

2. ேம-ப1 உய�'தப�ச ஏல�ேக�வி ேகாTW�ள தி�.K
ைபயா காலா,கைர 
எ�பவT� ஏல�ேக�வி�� ஒ
4த! வழ,கலா0. 
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