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1. வேலு]ர், நகராட்சி நிர்ோக மண்டல இயக்குநர் , கடிதம் ந .க.எண்.5461/2019/அ2 நாள் :
06.12.2019 இல் வமல்ேிஷாரம் நகராட்சியில் இரவு காேலராக பணிபுரியும் திரு
என்பேரர,

.வே.ராஜ்கமல்

குடியாத்தம் நகராட்சியில் காலியாக உள்ள இரவு காேலர் பணியிடத்திற்கு

பணியிரட மாற்றம் வசய்து

வகாள்ள சம்மதம் வதரிேிக்க வகாரி ேரப்வபற்றுள்ள கடிதம்

மன்றத்தின் பார்ரேக்கு ரேக்கப்படுகிறது.
அலுேலக குறிப்பு

:

தற்வபாது காலியாக உள்ள இரவு காேலர் பணியிடத்தில்

திரு.வே.ராஜ்கமல், இரவு காேலர் வமல்ேிஷாரம் நகராட்சி என்பேரர பணியிரட மாற்றம்
வசய்து வகாள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
(ந.க.எண்.3499/2019/சி1)
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இந்நகராட்சியில் காவேரி கூட்டு குடிநீர் திட்டம் மற்றும் பசுமாத்து

]ர் நீவரற்று

நிரலயங்களிலிருந்து ேிநிவயாகிக்கப்படும் குடிநீர் திரே குவளாரின் கலந்து குடிநீர்
ேழங்கப்பட்டு ேருகிறது.

வமற்காணும் திரே குவளாரின் வதரே அடிப்பரடயில் வகாள்முதல்

வசய்ய தயார் வசய்யப்பட்ட மதிப்பீ டு வதாரக ரு

.9.90 இலட்சம் ஆகும் .

குவளாரின் சப்ரள வசய்யும் பணிக்கு ஏற்கனவே ஒப்பந்தம் எடுத்த திரு

வமற்காணும் திரே

.வே.வே.ஆனந்தகுமார்,

ஒப்பந்ததாரர் அேர்களின் ஒப்பந்தம் முடிேரடேதன்வபரில் அன்னார் தாம் ஏற்கனவே ஒப்பந்தம்
அளித்த ேிரலேிகிதத்திற்வக திரே குவளாரின் சப்ரள வசய்ய இரசவு வதரிேித்து
ேழங்கியுள்ளார்.

வமற்காணும் ஒப்பந்த பணியிரன அவத மதிப்பீ ட்டு வதாரக

இலட்சத்திற்கு நீ ட்டிப்பு வசய்து ஒப்பந்ததாரர் திரு

கடிதம்

ரு.9.90

.வே.வே.ஆனந்தகுமார் அேர்களுக்கு ேழங்க

மன்ற அனுமதி வேண்டி மன்றப்வபாருள் ரேக்கப்படுகிறது.

அலுேலக குறிப்பு : 1. ேடகிழக்கு பருேமரழ மற்றும் வடங்கு ஒழிப்பு காரணங்களால் குடிநீர்
ேிநிவயாக பயன்பாட்டிரன கருத்தில் வகாண்டு ஒப்பந்ததாரர் திரு

.வே.வே.ஆனந்தகுமார்

அேர்களின் ஒப்பந்தத்திரன நீ ட்டிப்பு வசய்து மதிப்பீ ட்டு வதாரக ரு.9.90 இலட்சத்திற்கு அனுமதி
ேழங்கலாம்.

(ந.க.எண்.1589/2018/சஇ1)
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இந்நகராட்சிக்கு வசாந்தமான

ோகனமாக மாற்றம் வசய்யும்

TN23U1183

டிப்பர் லாரி ோகனத்ரத குடிநீர் லாரி

பணியில் ோகனத்திற்கான புதிய

வபட்டரிகள் வகாள்முதல் வசய்ய ஆகும்

மதிப்பீ டு வதாரக ரு

6 ேட்ரடகள் மற்றும் 100 AH

.69,900/- ஆகும்.

வமற்காணும்

பணியிரன குடிநீ ர் ோகனமாக மாற்றம் வசய்து தர ஒப்பந்தம் எடுத்த ஸ்ரீ லட்சுமி வமாட்டார்
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பாடி ஒர்க்ஸ் , குடியாத்தம் நிறுேனம் முலவம

பணி வமற்வகாள்ளவும் அதற்கான வசலேின

வதாரக ேழங்கவும் மன்ற அனுமதி வேண்டி மன்றப்வபாருள் ரேக்கப்படுகிறது.
அலுேலக குறிப்பு : மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
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இந்நகராட்சி வபாது சுகாதாரப்பிரிவு லா

பழுதரடந்துேிட்டதால் புதிதாக வபட்டரி ோங்குேதற்கு

ரி

TN

23

BU

2873-க்கு வபட்டரி

அன்று ேிரலப்புள்ளி

18.12.2019

வகாரப்பட்டரமக்கு கீ ழ்கண்டுள்ள ேிரலப்புள்ளிகள் ேரப்பட்டுள்ளது.
ே.எண்
1

2
3

ேரப்வபற்ற

ேிரலப்புள்ளி

நிறுேனத்தின் வபயர்

வதாரக ரு

Mouriyaa Battery Center,
Sale & Service,
27, E.P.R. Complex, R.S.Road,
Kondasamudiram,
Gudiyatham
Balaji Elecronics,
No.110A, Congress House Road,
Pudupet, Gudiyatham
Sri Krishna Batteries,
No.16A-3, Melpatti Road,
Kamatchiyammanpet,
Gudiyatham
3

ரு.12,085/-

ரு.12.200/ரு.12,426/-

ேிரலப்புள்ளிகரள முடிவு வசய்ய மன்றத்தின் அனுமதிக்கு

ரேக்கப்படுகிறது.

அலுேலக குறிப்பு : 1. மன்றம் அனுமதி ேழங்கலாம் .

2. வமற்கண்ட ேரிரச எண் .1

Mouriyaa

Battery Centre, Gudiyatham என்ற நிறுேனத்திரன ஏற்று அேசர அேசியம் கருதி பணி உத்தரவு
ேழங்க தனி அலு ேலர் மற்றும் ஆரணயர் அேர்கள் முன் அனுமதி அளித்துள்ளரமக்கும்
மன்றம் ஒப்புதல் ேழங்கலாம்

.

3.

வமற்காணும் வசலேினத்ரத வபாது நிதியில்

வமற்வகாள்ளவும் மன்றம் ஒப்புதல் ேழங்கலாம்.
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இந்நகராட்சியில் பணியார்கள் 2019-2020 ஆண்டில் அலுேலக வேரலயாக வேளியூர்

வசன்றுேர பயணப்படி பட்டியல் ேழங்கவும் , அதற்கான வசலேனிம் ரு .50,000/-க்கு மன்றத்தின்
அனுமதிக்கு ரேக்கப்படுகிறது.

அலுேலக குறிப்பு : மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
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(ந.க.எண்.எச்3/472/2016)
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6. குடியாத்தம் நகராட்சி எல்ரலக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அரமந்துள்ள அனுமதி வபறாத

மரனப்பிரிவுகரள தமிழக அரசு அறிேித்துள்ள அனுமதியற்ற மரனப்பிரிவுகள்
ேரன்முரறப்படுத்துதல் திட்டம்
ஏற்கனவே

2017-2018-ன் கீ ழ் பின்ேரும் மரனப்பிரி

(ம) மரனகள்

வுகளில் அரமந்து ,

20.10.2016-ம் வததிக்கு முன் ேிற்பரன வசய்யப்பட்டு பத்திரப்பதிவு வசய்யப்பட்ட

தனித்த குடியிருப்பு மரனகரள ேரன்முரறப்படுத்தி நகர் ஊரரமப்பு துரண இயக்குநர்
வேலுரர் அேர்களிடமிருந்து வபறப்பட்ட கீ ழ்காணும்

01 (ஒன்று) அனுமதியற்ற மரனப்பிரிவு

,

ேிேரம் மன்றத்தின் பார்ரேக்கும் பதிேிற்கும் வபாருள் ரேக்கப்படுகிறது.
ே.

எண்

1

மரனப்பிரிவு
வபயர்

வசதுக்கரர

ஸ்ரீோரி நகர்

ோர்டு
எண்

07

பிளாக்
எண்

02

நகரளவு எண்கள்

357/3எ,
,8எ,

358/3,4,5,6,7

359/4,

360/10,

வமாத்த
மரன
கள்

172
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நகர் ஊரரமப்பு துரற அனுமதி
ேிேரம்

அனுமதி
எண்

497/2019

கடித

அனுமதி

644602018/

21.11.2019

எண்

வே.ம.3

நாள்

360/11, 12
அலுேலக குறிப்பு :

(அ) 1. அரசாரண (நிரல) எண்.78, ேட்டு
ீ
ேசதி மற்றும் நகர்ப்புற ேளர்ச்சி துரற ந .ே.4(3) நாள்
04.05.2017

2. அரசாரண (நிரல) எண்.172, ேட்டு
ீ
ேசதி மற்றும் நகர்ப்புற ேளர்ச்சி துரற ந.ே.4(3) நாள்
13.10.2017

3. அரசாரண (நிரல) எண்.55, ேட்டு
ீ
ேசதி மற்றும் நகர்ப்புற ேளர்ச்சி துரற ந .ே.4(3) நாள்
2.05.2018

4. அரசாரண (நிரல) எண்.21, ேட்டு
ீ
ேசதி மற்றும் நகர்ப்புற ேளர்ச்சி துரற ந .ே.4(3) நாள்
05.02.2019
ஆகிய நான்கு (04) அரசாரணகளில் வதரிேிக்கப்பட்ட ேழிகாட்டுதலின்படி , 14.12.2018 ஆம்

வததி ேரர ஆன் ரலனில் பதிவுச் வசய்யப்பட்ட ேிேர ஒப்புரக நகலுடனும் , வமற்படி வததிக்கு
பின் ஏற்கனவே

ேிற்பரன வசய்யப்பட்ட மரனயின் உரிரமயாளர் சின்டிவகட் ேங்கி கணக்கில்

ரு.500.00 வசலுத்தி உரிய ேிண்ணப்பம் வசய்தும்,
1.

ேரன்முரறப்படுத்துதல் கட்டணம் 1 சதுர மீ ட்டருக்கு ரு .60.00 (04.11.2018-க்கு முன் ) / 66.00
(04.11.2018 முதல் 03.05.2019) / 75.00 (04.05.2019 முதல் 03.11.2019) / 90.00 04 .11.2019-க்கு பின் ேதம்
ீ
அரசு கணக்கு தரலப்பில் பாரத மாநில ேங்கியில் வசலுத்தப்பட்ட ரசீது நகல்.

2.

ேளர்ச்சி கட்டணம் 1 சதுர மீ ட்டருக்கு ரு .150.00 ேதம்
ீ
நகராட்சி கணக்கில் வசலுத்தப்பட்ட
ரசீது நகல் ,ஆகியரேகள் வபறப்பட்டட பின்பு கீ ழ்கண்ட நிபந்தரனகளுக்குட்பட்டு இறுதி
ஒப்புதல் அளித்து உத்தரேிடப்படவுள்ளதற்கும் மன்றம் அனுமதி அளிக்கலாம்.

நிபந்தரனகள்
1.
2.

இந்த ேரன்முரற உத்தரவு வதாடர்புரடய மரன எண்ணுக்கு மட்டுவம வபாருந்தும்.

நில உரிமம் குறித்து ேழங்கப்பட்ட சான்றுகள் மற்றும் பரிசீலரனக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
ஆேணங்கள் சரியானரேயல்ல என பின்ேரும் நாட்க
வதாடர்புரடய

ளில் கண்டறியப்பட்டால்

மரன எண்ணுக்கு வகாள்ரக அளேிலான

ஒப்புதல் ேழங் கியதால்

பாதிப்பு ஏற்பட கூடிய R{ழ்நிரல ஏற்படின் அம்மரனக்கு ேழங்கப்பட்ட அனுமதி எவ்ேித
முன்னறிேிப்பின்றி ரத்து வசய்யப்படும்.
3.

வசலுத்திய கட்டணங்களில் ஏவதனும் மாற்றம் இருப்பின் ேித்தியாச கட்டணம்
மரனப்பிரிவு உரிரமயாளரால் மீ ள வசலுத்தப்பட வேண்டும்.

4.
(ஆ)

இம்மரனக்கான ேழங்கப்பட்ட உத்தரவு வேறு மரனகளுக்கு மாற்றத்தக்கதல்ல.
இம்மரனப்பிரிேில் வபாது சாரலயாக காண்பிக்கப்பட்ட இடங்கரள நகராட்சி ஏற்று

பராமரிக்கவும், இத்திட்டத்தின் கீ ழ் வபறப்படும் வதாரகயில் அரசின் அனுமதி வபற்று, அடிப்பரட
ேசதிகளான சாரல ேசதி மின்கம்பம் அரமத்தல் மற்றும்

கழிவு நீர் கால்ோய் அரமத்தல்

ஆகிய பணிகரள வமற்வகாள்ள முன்னுரிரம அடிப்பரடயில் பணிகள் வமற்வகாள்ளவும்
மன்றம் அனுமதி அளிக்கலாம்.
(ந.க.எண்.836/2018/எப்1)

efukd;w jPh;khdk; vz;.443
7.

இந்நகராட்சி

ehs; : 13.12.2019

துரய்ரம இந்தியா திட்டத்தின் தனி கீ ழ் தி

டக்கழிவு வமலாண்ரம

ேிதிகள் 2016 அமல்படுத்தவும் மக்கும் குப்ரப மற்றும் மக்கா குப்ரப தரம் பிரித்தல், பிளாஸ்டிக்,
C&D, D&O, ேரிேR{ல், வடங்கு ஒழிப்பு , SUC மற்றும் மரழ நீ ர் வசகரிப்பு வபான்றரேகரள வபாது
மக்களுக்கு ேிழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த இந்நகராட்சிக்கு வசாந்த

.மான

.ேண்டிகளில் ஒலி வபருக்கி வபாருத்த புதியதாக வகாள்முதல் வசய்ய
ேரப்வபற்ற ேிரலப்புள்ளிகளின் ேிேரம்
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LCV

மற்றும்

18.11.2019

BOC

அன்று

ே.எண்

நிறுேனத்தின் வபயர்
Mohan Publicity’s
Audio & Video Ads
LED WALL ADVERDISING
No.1, V.O.C. Street, Opp.
Shiva Shiva Koil,
Nadupet, Gudiyatham
Selvam
Radio house,
117/2, Nethaji Chowk,
Near, Gudiyatham
Kalai Ads,
Audio & Video Ads,
No.4, Kosa Annamalai St.,
Ambapuram, Gudiyatham

1

2

3

ேரப்வபற்ற

ரேக்கப்படுகிறது.

3

அலுேலக குறிப்பு :

வடக், ஸ்பிக்கர், எலக்ட்ரிக்

20 ேண்டிக்கான

சாமான்கள், வபண்டிரரவ், சிப்

வதாரக ரு

வபான்றரேகள் ஒரு ேண்டிக்கு
உண்டான வதாரக ேிேரம்
ரு.2950/-

ரு.59000/-

ரு.3050/-

ரு.61000/-

ரு.3150/-

ரு.63000/-

ேிரலப்புள்ளிகரள முடிவு வசய்ய மன்றத்தின் அனுமதிக்கு

1. மன்றம் அனுமதி ேழங்கலாம் .

2. வமற்கண்ட ேரிரச எண் . Mohan

Publicity’s Gudiyatham என்பேரது ேிரலப்புள்ளி மற்ற இரண்டு ேிரலப்புள்ளிரயேிட குரறோக
உள்ளதால் குரறந்த ேிரலப்புள்ளி அளித்த
பணியிரன ஒப்பரடக்கலாம்.

. Mohan Publicity’s Gudiyatham என்ற நிறுேனத்திற்கு

வமலும், தனி அலுேலரின் முன் அனுமதி வபற்று பணி உத்தரவு

ேழங்கவும் அ தற்கான வசலவு வதாரகரய வபாது நிதியிலிருந்து ேழங்கவும் மன்றம்
அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண்.2050/2015/எச்1)

efukd;w jPh;khdk; vz;.444
8. இந்நகராட்சி

ehs; : 13.12.2019

எல்ரலக்குட்பட்ட பகுதிகளில் வடங்கு காய்ச்சல் ேிழிப்புணர்வு, மரழநீர்

வசகரிப்பு, மக்கும் குப்ரப, மக்காத குப்ரபகரள பிரித்து ேழங்குதல் மற்றும் பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு
வபான்றரேகரள TATA ACE

முலம் LED TV -யில் ேிளம்பரம் வசய்யும் பணிக்கு ேிரலப்புள்ளி

15.10.2019 அன்று ேரப்வபற்ற ேிரலப்புள்ளிகள் ேிேரம்

ே.எண்

நிறுேனத்தின் வபயர்

ேிரலப்புள்ளி ேிேரம் TATA ACE

10 நாட்களுக்கு

முலம் LED TV-யில் ேிளம்பரம்

உண்டான

வசய்ய நாள் ஒன்றுக்கு ரு
வதாரக ரு
Mohan
Publicity’s
1
ரு.2500/ரு.25000/Audio & Video Ads
LED WALL ADVERDISING
No.1, V.O.C. Street, Opp.
Shiva Shiva Koil,
Nadupet, Gudiyatham
Selvam
2
ரு.2600/ரு.26000/Radio house,
117/2, Nethaji Chowk,
Near, Gudiyatham
Kalai Ads,
3
ரு.2750/ரு.27500/Audio & Video Ads,
No.4, Kosa Annamalai St.,
Ambapuram, Gudiyatham
ேரப்வபற்ற
3
ேிரலப்புள்ளிகரள முடிவு வசய்ய மன்றத்தின் அனுமதிக்கு

ரேக்கப்படுகிறது.

அலுேலக குறிப்பு : 1. மன்றம் அனுமதி ேழங்கலாம் .

2. ேரப்வபற்ற 3 ேிரலப்புள்ளிகளின்

ேரிரச எண்.1-ல் கண்டுள்ள Mohan Publicity’s Gudiyatham என்பேரது ேிரலப்புள்ளி மற்ற இரண்டு

ேிரலப்புள்ளிரயேிட குரறோக உள்ளதால் குரறந்த ேிரலப்புள்ளி அளித்த . Mohan Publicity’s
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Gudiyatham என்ற நிறுேனத்திற் கு பணியிரன ஒப்பரடக்கலாம் .

வமலும், தனி அலுேலரின்

முன் அனுமதி வபற்று பணி உத்தரவு ேழங்கவும் அதற்கான வசலவு வதாரகரய வபாது
நிதியிலிருந்து ேழங்கவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
(ந.க.எண்.4643/2010/எச்1)

efukd;w jPh;khdk; vz;.445
9. இந்நகராட்சி

ehs; : 13.12.2019

எல்ரலக்குட்பட்ட ோர்டு எண் .9 ேரபத்திர
ீ
வமஸ்திரி வதருேில் உள்ள

நம்ம டாய்வலட் கழிப்பிடம் வசப்டிக்வடங்க் நிரம்பி ேிட்டதால் கழிவு நீர் வேளிவயற 5000 லிட்டர்
வகாண்ட லாரி முலம் அப்புறப்படுத்த

20.11.2019

அன்று ேிரலப்புள்ளி வகாரப்பட்டரமக்கு

ேரப்பட்ட ேிரலப்புள்ளிகள் ேிேரம் ஆரணயரின் பார்ரேக்கும் முடிவுக்கும் ரேக்கப்படுகிறது.
வசப்டிக் வடங்கில் உள்ள கழிவுநீர்
ே.எண்
1

நிறுேனத்தின் வபயர்

வேளிவயற்ற ஒரு வலாடுக்கு
உண்டான வதாரக

M. முருகன்,

ரு.2,800/-

வசப்டிக் வடங்க் கிள ீனிங்,
குடியாத்தம்.
2

ேினாயகம்,

ரு.2,900/-

வசப்டிக் வடங்க் கிளின ீங்,
குடியாத்தம்

3

M. கவணசன்,

ரு.3,100/-

வசப்டிக் வடங்க் கிள ீனிங்,
குடியாத்தம்.

ேரப்வபற்ற முன்று ேிரலப்புள்ளிகரள முடிவு வசய்ய மன்றத்தின் அனுமதிக்கு
ரேக்கப்படுகிறது.

அலுேலக குறிப்பு :

1. மன்றம் அனுமதி ேழங்கலாம் .

2. வமற்கண்ட ேரிரச எண் .1 இல்

கண்டுள்ள M. முருகன்,, வசப்டிக் வடங்க் கிள ீனிங் , குடியாத்தம் என்பேரது ேிரலப்புள்ளி மற்ற
இரண்டு ேிரலப்புள்ளிரயேிட குரறோக உள்ளதால் குரறந்த ேிரலப்புள்ளி அளித்த
M.முருகன்,

வசப்டிக் வடங்க் கிள ீனிங்

,

குடியாத்தம் உரிரமயாளர்

நிறுேனத்திற்கு ப ணியிரன ஒப்பரடக்கலாம் .

M.முருரகய்யா என்ற

இதற்கான வசலவு வதாரகரய ேருோய்

நிதியிலிருந்து ேழங்கவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
(ந.க.எண்.4245/2014/எச்1)

efukd;w jPh;khdk; vz;.446

ehs; : 13.12.2019

10. வேலுரர் மாேட்டத்திரன பிரித்து இராணிப்வபட்ரட

மாேட்டங்கள் உருோக்குதல் வதாடர்பான துேக்க ேிழா

(ம) திருப்பத்துரர் என புதிய

28.11.2019 அன்று மாண்புமிகு தமிழக

முதலரமச்சரால் துேக்கி ரேக்கப்பட்டதற்கு தினசரி நாளிதழ்களில் ேிளம் பரம் வசய்தரமக்கு
ேரப்வபற்ற வசலேின வதாரக ரு

.1,54,255/-ஐ கீ ழ்காணும் ேிளம்பர நிறுேனங்களுக்கு ேழங்க

மன்ற அனுமதி வேண்டி மன்றப்வபாருள் ரேக்கப்படுகிறது.
1.

The Daily Thanthi

-

Rs.26,040.00

2.

Dinamalar

-

Rs.23,940.00

4.

Shanmugam ADS (இந்து தமிழ்)

-

Rs.14,500.00

6.
7.

kalpublication (P) Ltd. (தினகரன்)

-

kalpublication (P) Ltd. (தமிழ் முரசு) -

Rs.24,780.00

8.

Maalai Tamizhagam

-

Rs.14,700.00

3.
5.

Express Publication (Madurai) P.Ltd.,
Malai Malar

(தினகரன்)

Total

-

-

Rs.25,200.00
Rs.9,975.00

Rs.15,120.00
Rs.1,54,255.00
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அலுேலக குறிப்பு : மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

efukd;w jPh;khdk; vz;.447
11.

(ந.க.எண்.இ1/2078/2019)

ehs; : 13.12.2019

இந்நகராட்சி துய்ரம இந்தியா திட்டத்தின் கீ ழ் ோர்டு எண்

.24,

வகங்ரகயம்மன்

வகாயில் ஆற்வறாரம் பாலத்தில் குப்ரப வகாட்டுேரத தடுக்கும் வபாருட்டு “இங்கு குப்ரபகரள
வகாட்டாதீர்கள்” என்று ேிளம்பரம் வசய்ய சுேரில் வபயிண்டிங் அடிக்கும் பணி வசய்ய

18.11.2019

அன்று ேிரலப்புள்ளி வகாரப்பட்டரமக்கு ேரப்பட்ட ேிரலப்புள்ளிகள் ேிேரம் ஆரணயரின்
பார்ரேக்கும் முடிவுக்கும் ரேக்கப்படுகிறது.

ே.எண்
1

1 சதுர அடிக்கு உண்டான

நிறுேனத்தின் வபயர்

ேிரலப்புள்ளி ேிேரம்

சாமு ஆர்ட்ஸ்,

ரு.34/-

வந.10/121, அவ்ரே நகர்,
வசருேங்கி, குடியாத்தம்

2

வரட்சன் ஆட்ஸ்,

ரு.35/-

வந.14/24, பங்காரு வதரு,
நடுப்வபட்ரட, குடியாத்தம்

3

ருத்ரா ஆர்ட்ஸ் & ஸ்டிக்கஸ்

ரு.36/-

வந.25, ோரியார் நகர்,

பிச்சனுரர், குடியாத்தம்

ேரப்வபற்ற முன்று ேிரலப்புள்ளிகளில் ேரிரச எண்.1 சாமு ஆர்ட்ஸ், குடியாத்தம் என்ற
நிறுேனத்தின் ேிரலப்புள்ளிரய ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ரேக்கப்படுகிறது.
அலுேலக குறிப்பு : 1. மன்றம் அனுமதி ேழங்கலாம் .

2. ேரப்வபற்ற 3 ேிரலப்புள்ளிகளின்

ே.எண்.1 இல் கண்டுள்ள சாமு ஆர்ட்ஸ் , குடியாத்தம் என்பேரது ேிரலப்புள்ளி மற்ற இரண்டு

ேிரலப்புள்ளிரய ேிட குரறோக உள்ளதால் குரறந்த ேிரலப்புள்ளி அளித்த சாமு ஆர்ட்ஸ் ,
குடியாத்தம் என்ற நிறுேனத்திற்கு பணியிரன ஒப்பரடக்கலாம்

.

இதற்கான வசலவு

வதாரகரய ேருோய் நிதியில் இருந்து ேழங்கவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
(ந.க.எண்.2050/2015/எச்1)

efukd;w jPh;khdk; vz;.448
12.

ehs; : 13.12.2019

இந்நகராட்சி எல்ரலக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நாய்கள் அதிக அளேில் உள்ளதால்

வபாது மக்களிடமிருந்து வதாரலவபசி முலமாகவும்
வநரில் வதரிேித்த ேண்ணம் உள்ளார்கள்

.

,

அலுேலகத்தில் வபாது மக்கள் ேந்து

வமலும் இது வதாடர்பாக துப்புரவுப்பணி

வமற்பார்ரேயாளர்களிடம் ேதிகளில்
ீ
எவ்ேளவு நாய்கள்

(வதரு நாய்கள் )

உள்ளது என

கணக்வகடுக்கப்பட்டதில் சுமார் 450 வதரு நாய்கள் உள்ளதாக வதரிேிக்கப்பட்டுள்ளது .

எனவே,

வதருக்களில் சுற்றித்திரியும் நாய்கரள பிடித்து பிறப்பு கட்டுபாடு (ABC) அறுரே சிகிச்ரச வசய்து
வேறிநாய் வநாய் தடுப்பு ஊசி வபாடப்பட்டு
ேிட்டுேிடும் பணிக்கு திரு

, பராமரிப்பு வசய்து பின்பு பிடித்த இடத்திவலவய

.ஆர்.புருவசாத்தமன்,

இந்திய ேிலங்கினங்கள் பாதுகாப்பு

அறக்கட்டரள, வசன்ரன அேர்களுக்கு 2019-2020 ஆம் ஆண்டுக்கான பணி வமற்வகாள்ள ஆகும்
வதாராய வசலவு ரு.3.00 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி ரேக்கப்படுகிறது.
அலுேலக குறிப்பு : மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

efukd;w jPh;khdk; vz;.449

(ந.க.எண்.2219/2018/எச்1)

ehs; : 13.12.2019
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13.

இந்நகராட்சியில்

TURIP

2019-2020-ன் கீ ழ் தார்சாரலகள்

,

சிவமண்ட் வபேர்பிளாக்

சாரலகள் மற்றும் மரழநீ ர் ேடிகால்கள் அரமக்க ஒதுக்கீ டு வசய்யப்பட்ட ருபாய்
இலட்சத்திரன இரண்டு சிப்பங்களாக பிரித்து
ஒப்பந்தப்புள்ளி வகாரப்பட்டது .

27.11.2019

500.00

அன்று இரு உரற முரறயில்

ேரப்வபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் ஒப்பந்ததாரர்களின் வதாழில்

நுட்ப தகுதிகள் ஆய்வு வசய்து அதனடிப்பரடயில் தகுதிோய்ந்த ஒப்பந்ததாரர்களின் ேிரல
ேிேர ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் 10.12.2019 அன்று திறக்கப்பட்ட ேிேரம் பின்ேருமாறு
ே.எண்
1

பணியின் ேிேரம்
Providing

BT

Achudhanada

Surface

Samy

and

CC

Street,

Paver

Kaspa

ஒப்பந்தப்புள்ளி ேிேரம்

Block

Ambedkar

with

Drain

Street,

to

Kaspa

Arasamara Cross Street, Kotta Suubaiyah Street, Sungu Seetharaman
Street,

Poola

Singarayan

Street,

Pathapalli

Munisamy

Street,

Thalayari Munisamy Street, LIG Colony & Arunthathiyar Colony,
Arunachalam Nagar, Kavarai Street, Mappannan Murugappan Street,

Vaitheeswaran Nagar, 2nd Main Road & Cross Street 1 to 9, Nehruji

1.

2.

JKN Builders – 4.94%

Above the Estimate

Sri Thirumuruga Construction
– 7.82% Above the Estimate

Naga VOC Street, Nehruji Nagar Kambar Street, VOC Street in
Ward No.4,7,8,9,10,12,13,14 & 21
Estimate Amt : Rs.250.00 Lakhs (Package – I)
2

Providing BT Surface and CC Paver Block with Drain to Ashok
Nagar 5 & 6th Joint Cross Street, Parasuraman street, Pudhupet
Pillaiyar Kovil Street, Pandara Muthaiyan Street, Chinna Mudali

Street, Rasi Arunachalam Street, Bhudhar Nagar – Puthu Mania,
Seruvanki Colony, Kamatchiyamman Nagar, Bosepet Main Road,

1.
2.

Pachaiyamman Kovil Street, Varathappan street, Sandhai Maithanam,
Melpatti Road Juncion, Sivagamiyamman Street Lane 1 & 2, NSK

Sri Thirumuruga Construction –
4.90% Above the Estimate
JKN Builders – 7.35%
Above the Estimate

Nagar 2nd Street in Ward No.15,16, 19,23,28,29,30,31,32,33,35 & 36
Estimate Amt : Rs.250.00 Lakhs (Package – II)

வமற்படி இரண்டு சிப்பங்களுக்கும் ேரப்வபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளும் மதிப்பீ ட்ரடேிட
அதிகமாக உள்ளது .

எனவே, ஒவ்வோரு சிப்பத்திற்கு குரறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வகாடுத்துள்ள

ஒப்பந்ததாரரிடம் இவ்ேலுேலக அறிேிப்பு கடிதம் ந

.க.எண்.இ1/2238/2019

எழுத்து முலம்

மதிப்பீ ட்டுத் வதாரகரயேிட குரறத்து ஒப்பந்தப்புள்ளி வகாடுக்க வகட்கப்பட்டது

.

ஆனால்,

குரறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வகாடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர்கள் தாங்கள் ஏற்கனவே வகாடுத்துள்ள
ஒப்பந்தப்புள்ளி வதாரகக்வக பணியிரனச் வசய்வோம் என்ற பதிலிரன தங்களது

12.12.2019

வததிய கடிதத்தில் வதரிேித்துள்ள ேிேரம் மன்றத்தின் பார்ரேக்கும் அனுமதிக்கும் வபாருள்
ரேக்கப்படுகிறது.

அலுேலக குறிப்பு : TURIP 2019-2020 திட்டப்பணி குறித்த காலத்தில் முடிக்கப்பட வேண்டுவமன
அறிவுரரகள் ேழங்கப்பட்டுள்ளது .

வமலும்,

பணியின் அேசர அேசியம் கருதி இரண்

சிப்பங்களில் குரறந்த சதேதமும்
ீ
மதிப்பீ ட்ரடேிட கூடுதலாக வகாடுத்துள்ள சிப்பம்
திரு.JKN

பில்டர்ஸ்,

சிப்பம்

–

2

திரு.Sri Thirumuruga Construction

டு

–

1

ஒப்பந்ததாரர்கள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு மன்றம் அனுமதி ேழங்கலாம்.

வமற்படி திட்டப்பணிக்கு அரசு ஒதுக்கீ டு வசய்யும் மான்யத் வதாரகக்கு கூடுதலாக ஆகும்

வசலேினத்திரன நகராட்சி வபாதுநிதியிலிருந்து ஈடு வசய்து வகாள்ளவும்

, இத்வதாரகயிரன

2019/20 திருத்தி ேரவு-வசலவு திட்டத்தில் வசர்த்து வகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி ேழங்கலாம்.
வகாப்பு எண். இ1/2238/2019

efukd;w jPh;khdk; vz;.450
14.

ehs; : 13.12.2019

இந்நகராட்சியில் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு வபாது நிதி திட்டத்தில் கீ ழ்காணும் பணிகள்

வமற்வகாள்ள 13.11.2019 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி வகாரப்பட்டது .
ேிேரம் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு ரேக்கப்படுகிறது.

ேரப்வபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின்

7 November Ajantha Council subject-2019

ே.

பணியின் ேிேரம்

எண்
1

ஒப்பந்தப்புள்ளி ேிேரம்

குடியாத்தம் நகராட்சி அலுேலக

1.

எஸ்.சிேக்குமார் – 0.05%

ேளாகத்தில் திடக்கழிவு வமலாண்ரம
ோகனங்கள் நிறுத்த இரும்பு

மதிப்பீ ட்ரடேிட குரறவு

வகாட்டரக

மற்றும் வபேர் பிளாக் தரர அரமத்தல்

2.

ஸ்ரீ அங்காளபரவமஸ்ேரி வேல்டிங்

குடியாத்தம் நகராட்சி புதிய அலுேலக

1.

எஸ்.சிேக்குமார் – 0.05%

மதிப்பீ ட்டுத் வதாரக ரு.10,00,000/2

ஒர்க்ஸ் – 0.03% மதிப்பீ ட்ரடேிட அதிகம்

கட்டிடத்திற்கு மின்சார வபனல் வபார்டு

மதிப்பீ ட்ரடேிட குரறவு

அரமத்து அலுேலக ேளாகத்தில் மின்சார
ேசதி வசய்தல்

2.

மதிப்பீ ட்டுத் வதாரக ரு.5,50,000/3

குடியாத்தம் நகராட்சி ோர்டு எண்

.29

வேங்கடாசலம் வதருேில் சிறுபாலம் மற்றும்
கழிவுநீர் கால்ோய் அரமத்தல்
மதிப்பீ ட்டுத் வதாரக ரு.2,00,000/-

1.

2.

ஸ்ரீ அங்காளபரவமஸ்ேரி வேல்டிங்

ஒர்க்ஸ் – 0.03% மதிப்பீ ட்ரடேிட அதிகம்
ஸ்ரீ அங்காளபரவமஸ்ேரி
கான்ட்ராக்டர்ஸ் – 0.07%

மதிப்பீ ட்ரடேிட குரறவு

ஸ்ரீ அங்காளபரவமஸ்ேரி வேல்டிங்
ஒர்க்ஸ் – 0.09%

4

குடியாத்தம் நகராட்சி அலுேலகத்தில் வபாது
சுகாதாரம் மற்றும் ஆதார் ரமயம்

1.

மதிப்பீ ட்ரடேிட அதிகம்

ஸ்ரீ அங்காளபரவமஸ்ேரி
கான்ட்ராக்டர்ஸ் – 0.07%

வசயல்படும் கட்டிடத்தில் பழுதுபார்ப்பு

ஏவேன்சீஸ் (ம)

மதிப்பீ ட்ரடேிட குரறவு

மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் வசய்தல்

5

ஏவேன்சீஸ் (ம)

மதிப்பீ ட்டுத் வதாரக ரு.2,50,000/-

2.

ஸ்ரீ அங்காளபரவமஸ்ேரி வேல்டிங்

குடியாத்தம் நகராட்சி சுண்ணாம்புவபட்ரட

1.

ஸ்ரீ அம்மன் கான்ட்ராக்டர்ஸ் – 0.06%

2.

ஸ்ரீ அங்காளபரவமஸ்ேரி வேல்டிங்

நேன
ீ
ஆடுேரத சாரலயி

ல் பராமரிப்பு

மற்றும் அபிேிருத்தி பணிகள் வசய்தல்
மதிப்பீ ட்டுத் வதாரக ரு.6,00,000/-

ஒர்க்ஸ் – 0.09% மதிப்பீ ட்ரடேிட அதிகம்
மதிப்பீ ட்ரடேிட குரறவு

ஒர்க்ஸ் – 0.07% மதிப்பீ ட்ரடேிட அதிகம்
6

குடியாத்தம் நகராட்சி அம்மா உணேகத்தி ல்

1.

ஸ்ரீ அம்மன் கான்ட்ராக்டர்ஸ் – 0.06%

பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பு பணிகள்

மதிப்பீ ட்ரடேிட குரறவு

வசய்தல்

2.

ஸ்ரீ அங்காளபரவமஸ்ேரி வேல்டிங்

குடியாத்தம் நகராட்சி அலுேலக ேளாகம்

1.

ஸ்ரீ அங்காளபரவமஸ்ேரி

2.

ஸ்ரீ அங்காளபரவமஸ்ேரி வேல்டிங்

மதிப்பீ ட்டுத் வதாரக ரு.2,00,000/7

மற்றும் நகராட்சி பள்ளிகளில் மரழநீர்

வசகரிப்பு கட்டரமப்பு ேசதி ஏற்படுத்துதல்
மதிப்பீ ட்டுத் வதாரக ரு.5,50,000/-

ஒர்க்ஸ் – 0.07% மதிப்பீ ட்ரடேிட அதிகம்
கான்ட்ராக்டர்ஸ் – 0.06%

ஏவேன்சீஸ் (ம)

மதிப்பீ ட்ரடேிட குரறவு

ஒர்க்ஸ் – 0.07% மதிப்பீ ட்ரடேிட அதிகம்
8

குடியாத்தம் நகராட்சிக்கு வசாந்தமான
கட்டிடங்களில் மரழநீர் வசகரிப்பு ேசதி
ஏற்படுத்துதல்

1.

எஸ்.முருகன் – 0.05%

2.

ேி.ேில்ேநாதன் – 0.07% மதிப்பீ ட்ரடேிட

மதிப்பீ ட்டுத் வதாரக ரு.2,50,000/9

குடியாத்தம் நகராட்சிக்கு

அதிகம்
வசாந்தமான

ஆழ்துரள கிணறுகளில் மரழநீ ர் வசகரிப்பு
ேசதி ஏற்படுத்துதல்

மதிப்பீ ட்டுத் வதாரக ரு.1,00,000/அலுேலக குறிப்பு

:

மதிப்பீ ட்ரடேிட குரறவு

1.

ேி.ேில்ேநாதன்– 0.05%

2.

எஸ்.முருகன் – 0.07%

மதிப்பீ ட்ரடேிட குரறவு

அதிகம்

ேரப்வபற்ற ஒன்பது ஒப்பந்தப்புள்ளியில் மதிப்

மதிப்பீ ட்ரடேிட

பீ ட்ரடேிட குரறோன

ஒப்பந்தப்புள்ளி ேழங்கிய ேரிரச எண்.1 மற்றும் 2 இல் உள்ள எஸ்.சிேக்குமார், ேரிரச எண்.3,4
மற்றும் 7 இல் உள்ள ஸ்ரீ அங்காளபரவமஸ்ேரி

ஏவேன்சீஸ் (ம) கான்ட்ராக்டர்ஸ், ேரிரச எண்.5

மற்றும் 6 இல் உள்ள ஸ்ரீ அம்மன் கான்ட்ராக்டர்ஸ் , ேரிரச எண் .8 இல் உள்ள
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எஸ்.முருகன்,

ேரிரச எண் .9 இல் உள்ள ேி .ேில்ேநாதன் அேர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு மன்றம் அனுமதி
ேழங்கலாம்.

(ந.க.எண்-இ1/2078/2019)

efukd;w jPh;khdk; vz;.451
15.

ehs; : 13.12.2019

குடியாத்தம் நகராட்சி எல்ரலக்குட்பட்ட பகுதியிலுள்ள வேலுரர் பாராளும

வதர்தல் ஆகஸ்ட்

5

ஆம் வததி

ோக்குச் சாேடி ரமயங்கள்

(05.08.2019)

–

81

ன்ற

திங்கட்கிழரம அன்று நரடவபறுேரதவயாட்டி

எண்ணிக்ரககளுக்கு தற்காலிக மின்ேிளக்குகள்

மின்ேிசிறிகள் (ம) சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர்

– 20 லிட்டர் சப்ரள வசய்தல் வமற்படி பணிகள்

,

வசய்ய ஆகும் வசலேனம்
ீ
ருபாய் 66,500/- மன்ற அனுமதிக்கு வபாருள் ரேக்கப்படுகிறது.
அலுேலக குறிப்பு :
1.

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2.

வமற்படி பணி அேசியம் கருதி உள்ளுர் ேிரலப்புள்ளி வகாரப்பட்டு குரறோன
ேிரலப்புள்ளி ேழங்கியுள்ள திரு

.வே.வே.ஆனந்தகுமார்,

ஒப்பந்ததாரர் முலம் பணி

வமற்வகாண்டு வசலேனத்திற்கு
ீ
ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.

வகாப்பு எண்.இ1/2137/2019

efukd;w jPh;khdk; vz;.452
16.

ehs; : 13.12.2019

இந்நகராட்சி ஆரணயாளர் அலுேலக அரறயில் கணினி பணி வமற்வகாள்ள

ஏதுோக புதியதாக 3’ அடி நீ ளம் x 2’ அகலம் வகாண்ட Wooden Computer Table ோங்கி வபாருத்த (ம)
ஆரணயர், வபாறியர், நகரமன்ற தரலேர் அேர்களின் கழிேரறகளில் உள்ள ேன்னல்கள்

– 3

எண்களுக்கு 6’ அடி நீ ளம் x 3’ அகலம் வகாண்ட அளேிற்கு Screen அரமக்கவும் வமற்வகாண்ட
பணிகள் வசய்து முடிக்க வசலேனம்
ீ
ருபாய்
ரேக்கப்படுகிறது.

9000/-

ஆகும் என்பதரன மன்ற அனுமதிக்கு

அலுேலக குறிப்பு : மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
(வகாப்பு எண்.ந.க.எண்.இ1/1589/2018)

efukd;w jPh;khdk; vz;.453

ehs; : 13.12.2019

17.ne;efuhl;rpapy; tpjpf;fg;gLk; brhj;Jthpapy; bghJ cgBahfk;, FoePh; kw;Wk; tofhy; thp,
fy;tp thp kw;Wk; E]yf thp Mfpa ndA;fSf;F tpGf;fhL mog;gilapy; xJf;fPL
bra;ag;gl;Ls;sJ.bkhj;j brhj;Jthp gfph;t[ 19 tpGf;fhL MFk;. tpguk; fPH;f;fz;lthW
1
bghJcgBahfk;
10.00%
2
FoePh; kw;Wk; tofhy; thp
5.00%
3
fy;tp thp
2.50%
4
E]yf thp
1.50%
bkhj;jk; 19.0%
Vw;fdBt ehd;F ndA;fspy; brhj;Jthp Bkw;fz;lthW tpGf;fhL mog;gilapy; [
xJf;fPL bra;ag;gl;Ls;sij vt;tpj jpUj;jkpd;wp mst[Bfhypy; brhj;Jthp gfph;t[ bra;a
kd;wj;jpd mDkjpf;F itf;fg;gLfpwJ.
mYtyf Fwpg;g[:- kd;wk; mDkjp tHA;fyhk;
e.f.vz;:m3/1819/2018
efukd;w jPh;khdk; vz;.454

ehs; : 13.12.2019

ஆரணயாளர் / தனி அலுேலர்,
குடியாத்தம் நகராட்சி.
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