
ெச�ேகா�ைட நகரா�சி 
31.03.2020 அ�� நைடெப�ற த��மான�க� 

ம�ற�ெபா �..1 
  ெச�ேகா�ைட நகரா�சி அ!வலக$தி% த�ட&ச� பணியிட* காலியாக 
இ ,- வ வதா%, அ!வலக பணிக� பாதி/காத வ0ண* கணினியி% த�ட&2 ெச34* 
பணி/5 ஒ�ப,த�7�ளி அ9�பைடயி% தனியா� :லமாக த�ட&2 பணி அ;மதி 
காலமான- மா�& 2020 உட� =9வைடகிற-.  2020-21 நிதியா09�5 அவசிய அவசர* 
க தி விைல�7�ளி ேகார�ப�டத�5*, 23.03.202 அ�� ெபற�ப�ட விைல�7�ளிகைள 
கீ@/காA* விைல�7�ளி ேகார�ப�டத�5*, 23.03.2020 அ�� ெபற�ப�ட 
விைல�7�ளிகைள கீ@/காA* விவர�ப9 ஒ�7ேநா/5�ப�93% தயா� ெச3ய�ப�டத�5 
ஒ�7த!* உ$ேதச ெசலவின* B. 1.50 ல�ச$தி�5* ம�ற$தி� அ;மதி 
ேவ0ட�பDகிற-. 
வ.எ0 பணியி� விவர* /Fெட% 

க*F�டG 
அ0� 99பி 
ெச�ட�, 
ெச�ேகா�ைட 

எGஸா� 
சிGட*G 
அ*ம� 
ச�னதி, 
ெத�காசி 

பிர0டG 
க*F�ட�G 
ஜவஹ�லா� 
ேந  ேராD, 
ெச�ேகா�ைட 

1 நகரா�சி அ!வலக பணி/காக 
2020-21 ஆ* வ ட$தி�5 த�ட&2 
பணி ேமறெகா�ள 

ப/க* ஒ�றி�5 
B. 10/- 

ப/க* 
ஒ�றி�5 B. 
11/- 

ப/க* ஒ�றி�5 
B. 12/-  

அ!வலக 5றி�7. 
1. ெபற�ப�ட விைல�7�ளிகளி% கணினியி% த�ட&2 ெச3வத�5 ப/க* 
ஒ�றி�5 B. 10/- வ �த* 5ைற,தப�ச விைலவிகிதமாக விைல�7�ளி 
வழ�கி4�ள ெமஸ�G /Fெட% க*F�ட�G அ0� 99பி ெச�ட� 
நி�வன$தி� விைல�7�ளி/5 ம�ற* ஒ�7த% வழ�கலா*. 

2. பணியி� அவசிய அவசர* க தி விைல�7�ளி ேகாNயத�5*, ேம�ப9 
பணி/5N ெசலவின$ைத நகரா�சி வ வா3 ம��* :லதனநிதியி% 
ேம�ெகா�ளO* ம�ற* ஒ�7த% வழ�கலா*. 

த��மான* எ0. 221      ஒ�7த% வழ�க�ப�ட-. 
ம�ற�ெபா �..2 
  ெச�ேகா�ைட நகரா�சி, ெபா- 2காதாரபிNவி�5 2020-2021 ஆ09�5 
ேதைவயான கீ@/க0ட விவரப9 கி மி நாசினிக� ெகா�=த% ெச3வத�5*,   
அத�கா5* ெசலவின* B. 3.50 ல�ச$தி�5*, ேம�ப9 ெசலவின$ைத நகரா�சி வ வா3 
ம��* :லதன நிதியி% ேம�ெகா�ளO* ம�ற அ;மதி ேவ0ட�பDகிற-. 
 

அ!வலக5றி�7 

  ம�ற* ஒ�7த% வழ�கலா*. 
த��மான* எ0. 222     ஒ�7த% வழ�க�ப�ட-. 
ம�ற�ெபா �..3 

  ெச�ேகா�ைட நகரா�சி ப5தியி% 7திதாக 59ந�� இைண�7 வழ�5வத�5, 

நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�களி� 2��றி/ைக க9த* ந.க.எ0.748/2008/5வ2, 

நா� 21.09.2009� கீ@ சாைல பராமN�7 க�டணமாக நி�ணய* ெச3ய�ப�D, ேம!* ஒTெவா  



ஆ0D* =,ைதய ஆ09� ெதாைக4ட� 5 சதவிகித* உய�$த�பட ேவ0D* எ�� 

ெதNவி/க�ப�D�ளதா% அத� அ9�பைடயி% 2020-2021 ஆ0D/5 சாைல பராமN�7 

க�டணமாக கீ@/காA* =ைறயி% தயா� ெச3ய�ப�D�ளைத 7தய 59ந�� இைண�7கU/5 

சாைல பராமN�7 க�டணமாக நி�ண3* ெச3ய�ப�D�ள- ம�ற$தி� ஒ�7த!/5 

ைவ/க�பDகிற-. 
 க �க% ஜ%லி சாைல தா� சாைல சிெம0� சாைல 

 =,ைதய 
ஆ0D 
க�டண* 

2020-2021 
ஆ09�கான 
க�டண* 

=,ைதய 
ஆ0D 
க�டண* 

2020-2021 
ஆ09�கான 
க�டண* 

=,ைதய 
ஆ0D 
க�டண* 

2020-2021 
ஆ09�கான 
க�டண* 

59ந�� வழ�5* 
பிரதான 5ழாயி% 
இ ,- 0 =த%  
30 மீ�ட� ெதாைலO 
உ�ள 
59யி �7கU/5 
ம�D* 

B.1711/- B.1797/- B.3666/- B.3849/- B.4235/- B.4447/- 

59ந�� வழ�5* 
பிரதான 5ழாயி% 
இ ,- 30 =த%  
90 மீ�ட� ெதாைலO 
உ�ள 
59யி �7கU/5 
ம�D* 

B.2688/- B.2822/- B.4643/- B.4875/- B.5211/- B.5472/- 

அ!வல/5றி�7.. 

  ேம�ப9 7திய 59ந�� இைண�7கU/5 7திய சாைல பராமN�7 க�டண* 

நி�ணய* ெச3ய�ப�D�ளத�5 ம�ற* ஒ�7த% வழ�கலா*. 

 த��மான* எ0. 223    ஒ�7த% வழ�க�ப�ட-. 
 

ம�ற�ெபா �.4 

  ெச�ேகா�ைட நகரா�சி கணினி வX% ைமய$தி�5 ெச!$த�பD* ெசா$-வN, 

59ந�� க�டண* ம��* வNயி%லா இன�க� (5$தைக இன�க�) ஆகியவ�றி�5 ெபற�பD* 

காேசாைலக� வ�கியி% பண* ெச!$தியவ�க� வ�கி கண/கி% பண* இ%லாம% தி *ப 

வ *ப�ச$தி% அ%ல- காலாவதியா5* ப�ச$தி% கீ@/க0ட ெதாைக அபராத/ க�டணமாக  

வXலி/கO*, ச�ட�ப9 பி9$த* ெச3யO* ம�ற* ஒ�7த% வழ�கலா*. 
  அபராத/க�டண* 

B. 1 =த% 5,00,000/- வைர B. 500/- 
B. 5,00,001 ேம% B. 1000/- 

 

அ!வலக/5றி�7..  

 ேம�ப9 காேசாைலக� வ�கிகளி% தி *ப ெபற�ப�டா% ேம�க0ட அபராத/ 

க�டண* வX% ெச3யO*, ச�ட�ப9 வXலி/கO* தமி@நாD மாவ�ட நகரா�சிகளி� ச�ட* 



1920 -ைண விதிக�      -� ப9 -ைணவிதிகளாக நைட=ைறபD$திட ம�ற* அ;மதி 

வழ�கலா*.. 

த��மான* எ0. 224      அ;மதி வழ�க�ப�ட-. 

ம�ற�ெபா �.5. 

  ெச�ேகா�ைட நகரா�சி ெபா- 2காதார வாகன* எ0. 9.எ� 72 எ/G 9398 

(கா�/ேகா) த5தி& சா�� ெப�வத�5Nய பணிக� ேம�ெகா�ள ெபா- 2காதார அவசிய 

அவசர* க தி ஒ�ப,த�7�ளி ேகாNயத�5*   ேம�ப9 பணிக� ேம�ெகா�ள உ$ேதச 

ெசலவின* B. 64000/-/5* ஒ�7த!*, 13.03.2020 அ�� ெபற�ப�ட ஒ�ப,த�7�ளிகளி� 

ஒ�7ேநா/5�ப�9ய!/5 ம�ற$தி� ஒ�7த!* ேவ0ட�பDகிற-. 

வ.எ0 பணிகளி� விவர* :ஸா இ[சினியN� 
ஓ�/G, ெத�காசி 

நடராஜ� ேமா�டா� 
ஓ�/G, ெத�காசி 

1 நா�5 வ �%கU/5* கீNG 
ேப/கி� ெச3-, ஆயி% சீ% ேபN� 
மா��த% 

3250 1800 3500 2000 

2 பிேர/ ஓG மா�றி பிேர/ சிG�* 
ஓவ�ஆயி% ெச3த% 

2950 1500 3200 1800 

3 ேகபி�, பிளா�பா�*, பி� கதO 
ம��* ெவ%9� பணிக� 
ம��*9�க� ஒ�/ஸ 

6200 7000 6400 9500 

 இ[சி�, கிய�, 9�ப�,கிெரௗ� 
ஆயி% மா��த% 

 400  500 

 ^ச%, ஆயி% பி%ட�க� மா��த% 1600 300 1700 400 
 மி� இைண�7கைள =_வ-* 

ெச/கி� ெச3- ப%7க� ஒய�க� 
மா��த% 

1800 1200 2000 1400 

 ப/க க0ணா9 பிர/ெக� ம��*  
ேபா%� ந�க� மா��த% 

700 100 800 200 

 ைட ராD மா�றி வ �% 
அைல�ெம0� 

2600 1300 2800 1400 

 கிளா�& பிேள�  ம��* பிரஷ� 
பிேள� மா��த%  

9900 2500 10500 2700 

 ைச%�ச� ைப� ம��* D*கைள 
மா��த% 

1900 800 2100 1000 

 வாகன* :ல* ெபயி09� 
ெச3- வாசக* எ_-த% 

8800  9500  

 ேவக க�Dபா�D க வி 
ெபா $-த% 

6000  6100  

  45700 16900 48600 20900 

அ!வலக5றி�7  

  ெபற�ப�ட ஒ�ப,த�7�ளிகளி% 5ைற,த விைலவிகித$தி% ஒ�ப,த�7�ளி 

வழ�கி4�ள ெமஸ�G :ஸா இ[சினியN� ஒ�/G நி�வன$தி� ஒ�ப,த�7�ளி/5 

ஒ�7த% வழ�கலா*. 



த��மான* எ0. 225     அ;மதி வழ�க�ப�ட-. 

 


