
ெச�ேகா�ைட நகரா�சி 

19.03.2020 அ�� நைடெப�ற நக�ம�ற ��ட�தி� த��மான�க� 

ம�ற�ெபா��..1 

 வா�! ம�வைரயைற ஆைணய%,  மாவ�ட வா�! ம�வைரயைற அ'வல� 

ஆகிேயா�களி�  வழிகா�!தலி�ப, இ.நகரா�சியா/ சம��பி1க�ப�ட வா�! 

ம�வைரயைற1கான க��2�வி�3 ஒ�5த/ அளி1க�ப�டைத அ!�2 தமி6நா! அரசித6 

எ. 407 நா�. 14.12.2017/ வா�! ம�வைரயைறககான தமிழக அரசி� ஒ�5த/ அளி1க�ப�ட2 

3றி�2 அறி1ைக ெவளியிட�ப�ட2. 

  இதைன அ!�2 உ�ளா�சி அைம�5களி/ 9 மாவ�ட�க>13 வா�! 

ம�வைரயைற ேம�ெகா�>த/ ெதாட�பாக, தமி6நா! மாநில ேத�த/ ஆைணய� 

அவ�களா/ நட�த�ப�ட 13.01.2020. ேததிய காெணாளி கா�சி ��ட�தி/ சில அறி@ைரக� 

வழ�க�ப�ட2.  இதைன ெதாட�.2 நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�களி� 

க,த% 575/2020/ேத�த/, நா�. 21.01.2020-/ வா�! ம�வைரயைறயிைன ம�அறிவி1ைக 

ெசDவ2 நிமி�த% உEய க��2� ச%ப.த�ப�ட மாவ�ட ஆ�சி� தைலவ� வழியாக 

சம�பி1க ெதEவி1க�ப�!�ள2. 

 இத� ெபா��! வா�! ம�வைரயைறயிைன ம�அறிவி1ைக ெசDத�கான 

க��2� உEய வழிFைறயாக தமி6நா! வா�! ம�வைரயைற ஆைணய�தி� ஒ�5த'13 

சம��பி1க ம�ற% தன2 த��மான எG. 215 நா�. 20.02.2020 ஒ�5தலி� ப, வைர@ வா�! 

ம�வைரயைற ெபா2ம1களி� பா�ைவ13 ெவளியிட�ப�2.   வர�ெப�ற ஆ�ேசபைன 

மH1க� அைன�2% தமி6நா! மாநில ம�வைரயைற ஆைணய விதிக� 6(1) a b c ப,2011 

ம1க� ெதாைக ம��% 31.03.2019 3,யி��5 வ �!களி� அ,�பைடயி/ வா�! 

ம�வைரயைற ேம�ெகா�ள�ப�!�ள நிைலயி/ ஆ�ேசபைணக� ஏ�3% ைகயி/ 

அைமயெபறவி/ைல,  ேம'% தமி6நா! மாநில ம�வைரயைற ஆைணய�தி� தைலவ� 

அவ�களி� மGடல அளவிலான க��21 ேக�5 ��ட% 10.03.2020 அ��  நைடெப�றதி/ 

ஆ�ேசபைண க��2க� மீ2 பEசீலைன ேமறெகா�ளட�ப�ட2.  ஆ�ேசபைணக� 

அைன�2% விதிகளி�ப, ஏ��1ெகா�>% வைகயி/ அைமய�ெபறவி/ைல எ�பதா/ 

நிராகE1க�ப�டதா/ இ�தி வா�! ம�வைரயைற ப�,ய/ ம�ற�தி� ப��ைவ13% 

பதிவி�3% ஒ�5த'13% ைவ1க�ப!கிற2. 

அ'வலக 3றி�5.. 

 இ�தி வா�! ம�வைரயைறயிைன ம�ற% அ�கீகE�2 அHமதி1கலா% 

 (ந.க.எG. 1337/2017/பி1) 

த��மான% எG. 216     இ�தி வா�! ம� வைரயைற அ�கீகE�2 அHமதி1க�ப�ட2.  

ம�ற�ெபா��.2 

  ெச�ேகா�ைட நகரா�சி ெபா2Oகாதார வாகன% எG. ,.எ�.76 பி.8356 13Eய 

தரQசா�� F,வைட.த நிைலயி/ த3திQ சா�� ெப�வத�3Eய பணிக� ேம�ெகா�ள  

நக�ம�ற த��மான% எG. 166 நா�. 18.07.2019/ அHமதி வழ�க�ப�!, ஒ�ப.த�5�ளி 

ேகார�ப�டத�3, 30.07.2019 அ�� ெபற�ப�ட ஒ�ப.த�5�ளிகைள கீ61காR% Fைறயி/ 

ஒ�5ேநா13�ப�,ய/ தயா� ெசDய�ப�!�ளத�3 ம�ற�தி� ஒ�5த/ ேகாE 

ம�ற�ெபா�� ஒ�5த'13 

வ. 
எG 

பணியி� விவர% நடராஜ� 
ேமா�டா� 

Tஸா 
இ�ஜினியE� 



ஒ�1V, 
ெத�காசி 

ஓ�1V, 
ெத�காசி 

 ெச�ேகா�ைட நகரா�சி ெபா2Oகாதார வாகன% 
எG. ,.எ�.76 பி.8356 13Eய தரQசா�� 
F,வைட.த நிைலயி/ த3திQ சா�� 
ெப�வத�3Eய பணிக� ேம�ெகா�ள   

X.52,300/- 47,950/- 

அ'வலக13றி�5. 

 ெபற�ப�ட 2 ஒ�ப.த�5�ளிகளி/ 3ைற.தப�ச விைலவிகிதமாக X. 47,950/-13 

ஒ�ப.த�5�ளி வழ�கிY�ள ெமஸ�V Tஸா இ�ஜினியE� ஓ�1V நி�வ�தி� 

ஒ�ப.த�5�ளி13, பணி உ�திர@ வழ�கியத�3% ம�ற% பி�ேன�5 வழ�கலா% 

த��மான% எG. 217     பி�ேன�5 வழ�க�ப�ட2. 

ம�ற�ெபா��..3 
      ெச�ேகா�ைட நகரா�சி ப3தியி/ 1 Fத/ 24 வா�! வைரயி'�ள ப3திக>13 
ெசா�2 வE, 3,ந�� க�டண%, 3�தைக இன% ஆகிய அைன�2 வE இன�கைளY% 
நகரா�சி ஒலிெப�1கி Tல% விள%பர% பணி ேம�ெகா�ள 04.01.2020 அ�� ெபற�ப�ட 
விைல�5�ளிகளி� விவர�களி� ம�ற�ெபா�� ம�ற�தி� பா�ைவ13 ைவ1க�ப!கிற2. 

வ. 
எG 

பணியி� விவர% தி.கGண� 
(காய�திE 
ஆ�ேடா) 

பி.3மா� 
(ச�தியேஜாதி 
ஆ�ேடா) 

ேக.ஜZ/ 
அGணாவி 
(ஆஷிகா 
ஆ�ேடா 

1 ெச�ேகா�ைட நகரா�சி ப3தியி'�ள 
ெசா�2 வE, 3,ந�� க�டண%, 3�தைக 
இன% ஆகிய அைன�2 வE இன�கைள ஒலி 
ெப�1கி Tல% விள%பர% பணி ெசDய 

X.1700/- X.1690/- X.1650/- 

வர�ெப�ற T�� விைல�5�ளிகளி/ 3ைற.தப�ச விைலவிகிதமாக X. 1650/-13 
விைல�5�ளி வழ�கிY�ள தி�.ேக.ஜZ/ அGணாவி (ஆஷிகா ஆ�ேடா) எ�பவE� 
விைல�5�ளி ம�ற�தி� அHமதி ேவGட�ப!கிற2. 
அ'வலக3றி�5 

  ம�ற% ஒ�5த/ வழ�கலா% 

த��மான% எG. 218   ஒ�5த/ வழ�க�ப�ட2. 
ம�ற�ெபா��..4 
  2020-2021 ஆ% ஆG,�1கான உ�ேதச வர@ ெசல@� தி�ட% ம�ற�தி� 
பா�ைவ13% ஒ�5த'13% ைவ1க�ப!கிற2. 
 

அ'வலக 3றி�5.. ஒ�5த/ வழ�கலா%. 
 

த��மான% எG. 219   ஒ�5த/ வழ�க�ப!கிற2 

 
ம�ற�ெபா��..5 

  ஒ��கிைண.த 3ழ.ைதக� வள�Qசி� பணிக� தி�ட�தி� கீ6 ெச�ேகா�ைட 

நகரா�சி ப3தியி/ கீ61கGட இட�களி/ உ�ள அ�க�வா, ைமய�களி/ ேம%பா�! 

பணிக� ேம�ெகா�ள, ெத�காசி மாவ�ட ஆ�சி� தைலவ� அவ�க� ெசய/ Fைற ஆைண 

எG. 77/அ3/2020 நா�.. 03.02.2020 / நி�வாக அHமதி வழ�க�ப�!,  ஒ�ப.த�5�ளி 

ேகார�ப�டதி/, 20.02.2020 அ�� ெபற�ப�ட ஒ�ப.த�5�ளிகளி� ஒ�5ேநா13�ப�,ய/ 

ம�ற�தி� அHமதி13% ஒ�5த'13% ைவ1க�ப!கிற2. 



வ.எG பணி விவர% மதி�ப�ீ!� 
ெதாைக 

ஒ�ப.த1கார� ெபய� ஒ�ப.த�5�ளியி
� விைல 
விகித% 

1 ெச�ேகா�ைட ப%5ஹ@V ேரா! 
அ�க�வா, ைமய�தி/ 
ேம%பா�!�பணிக� ேம�ெகா�ள 

X. 2.00 ல�ச% தி�.தா.ஆேப/ 
ெஜயசீல� 

0.02 சதவிகித% 
மதி�ப�ீைட விட 
3ைற@ 

தி�.எV.பரமசிவ� 4.76 சதவிகித% 
மதி�ப�ீைட விட 
�!த/ 

2 ெச�ேகா�ைட ேக.சி.ேரா! 
(பாG,ய� சFதாய%) 
அ�க�வா, ைமய�தி/ 
ேம%பா�! பணிக� ேம�ெகா�ள 

X. 2.00 ல�ச% தி�.தா.ஆேப/ 
ெஜயசீல� 

0.03 சதவிகித% 
மதி�ப�ீைட விட 
3ைற@ 

   தி�.எV.பரமசிவ� 4.49 சதவிகித% 
மதி�ப�ீைட விட 
�!த/ 

அ'வலக3றி�5 

ேம�ப, பணிக>13 ெபற�ப�ட ஒ�ப.த�5�ளிகளி/ ஒ�ப.த1கார� தி�.தா.ஆேப/ெஜயசீல� 

எ�பவ� வ.எG. 1/ உ�ள பணி13 0.02 சதவிகித% மதி�ப�ீைட விட 3ைறவாக வழ�கிய 

ஒ�ப.த�5�ளி13%  வ.எG 2/ உ�ள பணி13  0.03 சதவிகித% மதி�ப�ீைட விட 3ைறவாக 

வழ�கிய ஒ�ப.த�5�ளி13% ஒ�5த/ வழ�கலா% 

த��மான% எG. 220   அ'வலக 3றி�5 ஏ�� அHமதி வழ�க�ப�ட2. 


