ெபாருள்..1
ெசங்ேகாட்ைட
ேமம்பாட்டுத்

திட்டம்

நகராசி பகுதியில்

2018-2019ன்

கீ ழ்

சட்டமன்ற உறுப்பின ெதாகுதி

ெசங்ேகாட்ைட

நகராட்சி

வாடு

16

ேக.சி.சாைலயில் புதிதாக ெபாது விநிேயாக கைட (ேரசன் கைட) கட்டும் பணிக்கு
திருெநல்ேவலி மாவட்ட ஆட்சித் தைலவ

மற்றும் தைலவ

மாவட்ட ஊரக

வளச்சி முகைம அவகளின் ெசயல்முைற ஆைண ந.க.எண். அ8/4193/2018 நாள்.
28.01.2019-ன்

கீ ழ்

வழங்கப்பட்டு

நிவாக

அனுமதி

19.02.2019

அன்று

வழங்கப்பட்டு,
வரப்ெபற்ற

ேநாக்குப்பட்டியல் மன்றத்தின் பாைவக்கும்,
வ.

பணியின் விபரம்

எண்.

ஒப்பந்தப்புள்ளி

அறிவிப்பு

ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில்

ஒப்பு

ஒப்புதலுக்கும் ைவக்கப்படுகிறது.

மதிப்பீட்டுத்

ஒப்பந்தக்கார#

ஒப்பந்தப்புள்ளி

ெதாைக

ெபய#

விகிதம்

திரு.தா.ஆேபல்

0.04%

ெஜயசீலன்

மதிப்பீட்ைட

(ரூ.இலட்சத்தில்)
1

ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சி

ரூ. 7.50

வா#டு 16 ேக.சி.சாைலயில்
புதிதாக ெபாது விநிேயாக

விட குைறவு

கைட (ேரசன் கைட)
கட்டும் பணி

திரு.எஸ்.பரமசிவன்

0.11%
மதிப்பீட்ைட
விடகூடுதல்

அலுவலக குறிப்பு..
ேமற்படி பணிக்கு வரப்ெபற்ற மதிப்பீட்ைட விட குைறவாக 0.04
சதவிகிதம் ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.தா. ஆேபல்

ெஜயசீலன் என்பவரது

ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
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குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அங்கீ கrக்கப்பட்டது

ெபாருள்..2
ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சி பகுதியில் குடிநJ  இல்லாத குடியிருப்புகள்
மற்றும் வணிக பயன்பாடு
கீ ழ்க்கண்ட
விநிேயாகம்

கட்டிடங்களுக்கு குடிநJ  இைணப்பு வழங்குவதற்கு ஏதுவாக

அட்டவைணயில்
ெபாருத்தும்

ெதrவிக்கப்பட்டுள்ள
பணி

ேமற்ெகாள்ள

ெதருக்களில்
14.02.2019

பகிமானக்
அன்று

குழாய்

ெபறப்பட்ட

ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புேநாக்குப்பட்டியல் மன்றத்தின் பாைவக்கும், ஒப்புதலுக்கும்.

வ.

பணியின் விபரம்

மதிப்பீட்டுத்

எண்.

ஒப்பந்தக்கார# ெபய#

ெதாைக

ஒப்பந்தப்புள்ளி
விகிதம்

(ரூ.இலட்சத்தில்)

1

ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சி பகுதியில்

ரூ. 6.00

திரு.யா.அந்ேதாணி

கீ ழ்க்கண்ட ெதருக்களில்

0.03%
மதிப்பீட்ைட

பகி#மானக் குழாய் அைமக்கும்

விட குைறவு

பணி
1.நAராத்திலிங்கம் ெதரு
2.முத்தழகியம்மன் ேகாவில் ெதரு

திரு.எஸ்.ேசக்

0.04%

உதுமான் ஹக்கிம்

மதிப்பீட்ைட
விடகூடுதல்

3.ேக.சி.சாைல
4.காமராஜ# காலனி
5.சா#கா# ஊற்று ேராடு
6.ெகால்லம் ேதசீய ெநடுஞ்சாைல
7.ஏ.ேக.நக# (காவல் நிைலயம்
பின்புறம்)
8.காலாங்கைர ஏ.ேக.டவ# அருகில்
மற்றும் விடுபட்ட ெதருக்கள்

அலுவலக குறிப்பு..
ேமற்படி
சதவிகிதம்

பணிக்கு

ஒப்பந்தப்புள்ளி

வரப்ெபற்ற

மதிப்பீட்ைட

வழங்கியுள்ள

விட

குைறவாக

திரு.யா.அந்ேதாணி

0.03

என்பவரது

ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
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ெபாருள்..3
தூய்ைம

இந்தியா

திட்டத்தின்

கீ ழ்

எட்டாவது

மாநில

உயமட்ட அதிகாரக்குழு பrந்துைரயின் அடிப்பைடயில் நகராட்சி நிவாக
ஆைணய

ெசன்ைன

11.01.2019ன்

கீ ழ்

நகராட்சி

திடக்கழிவு

ெபாது

வாகனத்திற்கு

அவகளது

சுகாதார

கடிதம்

ேமலாண்ைம
பிrவிற்கு

ந.க.எண்.

38984/2014/பி1

பணிக்காக
ேபட்டr

நாள்..

ெசங்ேகாட்ைட

மூலம்

(BATTERY OPERATED VEHICLE) 2 எண்ணம்

இயங்கும்
ெகாள்முதல்

ெசய்ய ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டதற்கு, ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டு 13.02.2019
அன்று

வரப்ெபற்ற

ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின்

ஒப்புேநாக்குப்பட்டியல்

மன்றத்தின்

பாைவக்கும்

பதிவுற்கும்

மற்றும்

ஒப்புதலுக்கும்

ைவக்கப்படுகிறது.
வ.

பணியின் விபரம்

எண்

மதிப்பீ ட்டுத்

ஒப்பந்தப்புள்ளிதார

ஒப்பந்தப்புள்ளி

ெதாைக

ெபய

விகிதம்

(இலட்சத்தில்)
1

ேபட்டr

மூலம்

ரூ. 3.60

சாப்

இயங்கும் வாகனத்திற்கு
(BATTERY
VEHICLE)

சிஸ்டம்ஸ்

ேகாயம்புத்தூ

சதவிகிதம்

மதிப்பீ ட்ைட
விட குைறவு

OPERATED
எண்ணம்

2

3.89

விநிேயாகம் ெசய்தல்

பிrயம்

2.14

சதவிகதம்

இண்டஸ்டிrஸ்

மதிப்பீ ட்ைட

மற்றும்

விட குைறவு

இஞ்ஜினியrங்,
ெசன்ைன
அருண்

இந்தியன்

ேமாட்டாஸ், ேசலம்

0.11

சதவிகிதம்

மதிப்பீ ட்ைட
விட குைறவு

அலுவலக குறிப்பு..
வரப்ெபற்ற மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த பட்ச
விைலவிகிதமாக

3.89 சதவிகிதம் மதிப்பீ ட்ைட விட குைறவாக

ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள சாப் சிஸ்டம்ஸ் என்ற நிறுவனத்தின்
ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
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ெபாருள்..4
தூய்ைம

இந்தியா

திட்டத்தின்

கீ ழ்

எட்டாவது

மாநில

உயமட்ட அதிகாரக்குழு பrந்துைரயின் அடிப்பைடயில் நகராட்சி நிவாக
ஆைணய

ெசன்ைன

11.01.2019ன்

கீ ழ்

திடக்கழிவு

ெபாது

சுகாதார

நகராட்சி

COMMERCIAL

VEHICLE)

அவகளது

2

கடிதம்

ந.க.எண்.

ேமலாண்ைம
பிrவிற்கு
எண்ணம்

38984/2014/பி1

பணிக்காக

இலகு

ரக

ெகாள்முதல்

நாள்..

ெசங்ேகாட்ைட

வாகனம்
ெசய்ய

(LIGHT
ஒப்புதல்

வழங்கப்பட்டதற்கு,
வரப்ெபற்ற

ஒப்பந்தப்புள்ளி

ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின்

ேகாரப்பட்டு

13.02.2018

ஒப்புேநாக்குப்பட்டியல்

அன்று

மன்றத்தின்

பாைவக்கும் பதிவுற்கும் மற்றும் ஒப்புதலுக்கும் ைவக்கப்படுகிறது.
வ.

பணியின் விபரம்

எண்

மதிப்பீ ட்டுத்

ஒப்பந்தப்புள்ளிதார

ஒப்பந்தப்புள்ளி

ெதாைக

ெபய

விகிதம்

(இலட்சத்தில்)
1

ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சி
ெபாது

ரூ. 11.20

ABT

சுகாதார

பிrவிற்கு

இலகு

வாகனம்

(LIGHT

COMMERCIAL
எண்ணம்

ரக

VEHICLE)

2

இண்டஸ்டிrஸ்

லிமிெடட்,

மதிப்பீ ட்ைட

ேகாயம்புத்தூ

விட குைறவு

ெலட்சுமி

2.51சதவிகதம்

ஆட்ேடா

டீசல் ஓக்ஸ், ேசலம்

விநிேயாகம்

30.01சதவிகிதம்

மதிப்பீ ட்ைட
விட குைறவு

ெசய்தல்

அலுவலக குறிப்பு.
வரப்ெபற்ற

இரண்டு

விைலவிகிதமாக

ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில்

2.51சதவிகிதம்

ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள
ேசலம்

என்ற

குைறந்த

மதிப்பீ ட்ைட

விட

பட்ச

குைறவாக

சாப் ெலட்சுமி ஆட்ேடா டீசல் ஓக்ஸ்,

நிறுவனத்தின்

ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு

மன்றம்

ஒப்புதல்

வழங்கலாம்.
தJமானம் எண். 115 குைறநத் ஒப்பந்தப்புள்ளி அங்கீ கrக்கப்பட்டது
மன்றப்ெபாருள்..5
ெசங்ேகாட்ைட

நகராட்சிக்கு

பாத்தியப்பட்ட

ேபரூந்து

நிைலயத்தில் உள்ள காலி இடத்தில் வண்ண ெதாைலக்காட்சி ெபட்டி
மற்றும்

உபகரணங்கள்

ஏலம்

மற்றும்

நிறுவி,

விளம்பரம்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ேகாரப்பட்டதில்,

இரண்டு

ஒப்புேநாக்குப்பட்டியல்

அைழப்பு

நபகள்

மன்றத்தின்

ெசய்யும்

உrமத்திற்கான

20.02.2018

அன்று

கலந்து

ெகாண்டதன்

பாைவக்கும்,

ஒப்புதலுக்கும்

ைவக்கப்படுகிறது.
வ.

ஏலம்

எண்

ஒப்பந்தப்புள்ளி
ேகாரப்பட்ட

மற்றும் ஏலதார ெபய

ஒப்பந்த
ெதாைக

குத்தைக

வத
J

இனம்
1

ேபரூந்து
உள்ள

நிைலயத்தில் பா.கண்ணன்
காலி

இடத்தில் 49ஏ1,

ரூ. 36,100/-

ஏ.ேக.அப்பாட்

வண்ண ெதாைலக்காட்சி ெமண்ட், ெசங்ேகாட்ைட
ெபட்டி

மற்றும் ேக.ெலட்சுமணப்பிள்ைள ரூ. 36,000/-

உபகரணங்கள்

நிறுவி, 39/19, வரேகரளவமபுரம்
J

விளம்பரம்

ெசய்யும் ெதரு, ெசங்ேகாட்ைட

குத்தைக உrம்ம்
அலுவலக்குறிப்பு..
வரப்ெபற்ற
ஏலக்ேகள்வியாக
பா.கண்ணன்,

2

ரூ.

ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில்

36,100/-க்கு

ெசங்ேகாட்ைட

ேமற்படி

ஏலக்ேகள்வி

என்பவருைடய

அதிகபட்ச
ேகட்டுள்ள

ஒப்பந்தப்புள்ளிைய

அனுமதித்து ஏலக்ேகள்விைய ஒப்புக்ெகாண்டு உத்திரவு வழங்கியதற்கு
பின்ேனற்பு வழங்கலாம்.
தJமானம் எண். 116 ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது
மன்றப்ெபாருள்..6
ெசங்ேகாட்ைட

நகராட்சிக்கு

பாத்தியப்பட்ட

ேபரூந்து

நிைலயத்தில் உள்ள கீ ழ்க்கண்ட குத்தைக உrமத்திற்கான ஏலம் மற்றும்
ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் அைழப்பு 06.03.2018 அன்று ேகாரப்பட்டதில், ெபறப்பட்ட
ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஏலக்ேகள்வியின் ஒப்புேநாக்குப்பட்டியல் மன்றத்தின்
பாைவக்கும், ஒப்புதலுக்கும் ைவக்கப்படுகிறது.
வ.

ஏலம்

எண்

ஒப்பந்தப்புள்ளி
ேகாரப்பட்ட

மற்றும் ஏலதார ெபய

ஒப்பந்த
ெதாைக

குத்தைக

இனம்
1

ேபரூந்து

திரு.ஆ.சங்க

நிைலயத்தில்

த/ெப.எஸ்.ேக.ஆறுமுகம்,

இருசக்கர
காப்பகம்
உrமம்

வாகன 29/18,

கேணஷ், ரூ. 1,21,000/-

நJ ராத்திலிங்கம்

ெதரு,

குத்தைக ெசங்ேகாட்ைட
திரு.எல்.சுப்பிரமணியன்

ரூ. 1,21,500/-

த/ெப.எஸ்.ெலட்சுமணத்ேதவ,
20ஏ,

நJ ராத்திலிங்கம்

ெதரு,

ெசங்ேகாட்ைட
2

ேபரூந்து
நிைலயத்தில்

திரு.எஸ்.ைமதJன்
உள்ள ஹrஹரபுத்திரன்

23/2, ரூ. 17,200/ெதரு,

வத
J

ெபாருட்கள் பாதுகாப்பு ெசங்ேகாட்ைட
அைற

குத்தைக திரு.மாசாணம்,

உrம்ம்

வல்லம் ரூ. 17,500/-

ேராடு, ெசங்ேகாட்ைட

அலுவலக்குறிப்பு..
1.ேமேல குறிப்பிட்டுள்ள வrைச எண். 1 அதிகபட்ச ஏலக்ேகள்வியாக
ரூ. 1,21,500/-க்கு ேமற்படி குத்தைக இனத்திற்கு ஏலக்ேகள்வி ேகட்டுள்ள
திரு

எல்.சுப்பிரமணியன்,

ெசங்ேகாட்ைட

என்பவருைடய

ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கும்,
2.வrைச
ேமற்படி

எண்.

2

அதிகப்பட்ச

ஏலக்ேகள்வி

என்பவருைடய

ேகட்டுள்ள

ஏலக்ேகளவியாக
திரு.

ஒப்பந்தப்புள்ளிையயும்

ரூ.

மாசாணம்

அனுமதித்து

17,500/-க்கு

ெசங்ேகாட்ைட
ஏலக்ேகள்விைய

ஒப்புக்ெகாண்டு உத்திரவு வழங்கியதற்கும் பின்ேனற்பு வழங்கலாம்.
தJமானம் எண். 117

ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது

மன்றப்ெபாருள்..7
ெசங்ேகாட்ைட

நகராட்சிக்கு

பாத்தியப்பட்ட

ேக.சி.ேராடு

நJ த்ேதக்க நிைலயம், பம்பு ஹவுஸ் தைலைம நJேரற்று நிைலயம், மற்றும்
சாம்பவ வடகைர ேராடு பகுதியில் உள்ள பலன் தரும் மக்களுக்கு 2018 2019

முதல்

2020-21

வைர

குத்தைக

உrமத்திற்கான

ஏலம்

மற்றும்

ஒப்பநதப்புள்ளிகள் அைழப்பு 23.03.2018 அன்று ேகாரப்பட்டதில், ெபறப்பட்ட
ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஏலக்ேகள்வியின் ஒப்புேநாக்குப்பட்டியல் மன்றத்தின்
பாைவக்கும், ஒப்புதலுக்கும் ைவக்கப்படுகிறது.
வ.

ஏலம்

மற்றும் ஏலதார ெபய

எண்

ஒப்பந்தப்புள்ளி

ஒப்பந்த
ெதாைக

ேகாரப்பட்ட

குத்தைக

இனம்
1

ெசங்ேகாட்ைட

பி.முகம்மது

நகராட்சிக்கு

இஸ்மாயில்

ரூ. 46,800/-

பாத்தியப்பட்ட ேக.சி.ேராடு 366/74,

ெசய்யது

நJ த்ேதக்க

நிைலயம், குருக்கள்

பம்பு

தைலைம ெதரு, ெதன்காசி

ஹவுஸ்

நJேரற்று

நிைலயம், ெசய்யது

மற்றும்

சாம்பவ ஆபாத்

பள்ளிவாசல்
இப்ராகிம் ரூ. 42,000/பள்ளிவாசல்

வடகைர ேராடு பகுதியில் ெதரு, ெதன்காசி
உள்ள

பலன்

மக்களுக்கு

2018

தரும் ஆ.பூலியப்பன்
-2019 திருவள்ளுவ

44பி, ரூ. 37,000/ெதரு,

வத
J

முதல்

2020-21

வைர ெசங்ேகாட்ைட

குத்தைக உrமம்
அலுவலக்குறிப்பு..
வரப்ெபற்ற
ஏலக்ேகள்வியாக
இஸ்மாயில்

ரூ.

3

ஒப்பந்தப்புள்ளி/ஏலக்ேகள்விகளில்

46,800/-க்கு

ேகள்வி

என்பவrன்

ேகட்டுள்ள

திரு.

அதிகபட்ச
பி.முகம்மது

ஒப்பந்தப்புள்ளி/ஏலக்ேகள்விைய

ஒப்புக்ெகாண்டு உத்திரவு வழங்கியதற்கு பின்ேனற்பு வழங்கலாம்.
தJமானம் எண். 118

ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது

மன்றப்ெபாருள்..8
ெசங்ேகாட்ைட

நகராட்சிக்கு

பாத்தியப்பட்ட

முத்துசாமி

பூங்காவில் உள்ள பலன் தரும் மக்களுக்கு 2018 -2019 முதல் 2020-21 வைர
குத்தைக
21.06.2018

உrமத்திற்கான
அன்று

ஏலம்

மற்றும்

ேகாரப்பட்டதில்,

ஏலக்ேகள்வியின்

ஒப்பநதப்புள்ளிகள்

ெபறப்பட்ட

ஒப்புேநாக்குப்பட்டியல்

அைழப்பு

ஒப்பந்தப்புள்ளியின்

மன்றத்தின்

பாைவக்கும்,

ஒப்புதலுக்கும் ைவக்கப்படுகிறது.
வ.

ஏலம்

மற்றும் ஏலதார ெபய

எண்

ஒப்பந்தப்புள்ளி

ஒப்பந்த

வத
J

ெதாைக

ேகாரப்பட்ட

குத்தைக

இனம்
1

ெசங்ேகாட்ைட

ெசய்யது

நகராட்சிக்கு

ஆபாத்

பாத்தியப்பட்ட முத்துசாமி
பூங்காவில் உள்ள பலன்
தரும்
2019

மக்களுக்கு

முதல்

2020-21

2018

இப்ராகிம் ரூ. 2,950/பள்ளிவாசல்

ெதரு, ெதன்காசி

- பி.முகம்மது

ரூ. 3,700/-

வைர இஸ்மாயில்

குத்தைக உrமம்

366/74,

ெசய்யது

குருக்கள்

பள்ளிவாசல்

ெதரு, ெதன்காசி
அலுவலக்குறிப்பு..
வரப்ெபற்ற
அதிகபட்சமாக
இஸ்மாயில்

ரூ.

இரண்டு

3,700/-க்கு

என்பவrன்

ஒப்பந்தப்புள்ளி/ஏலக்ேகள்விகளில்

ேகள்வி

ேகட்டுள்ள

திரு.

பி.முகம்மது

ஒப்பந்தப்புள்ளி/ஏலக்ேகள்விைய

ஒப்புக்ெகாண்டு உத்திரவு வழங்கியதற்கு பின்ேனற்பு வழங்கலாம்.
தJமானம் எண். 119 ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது

மன்றப்ெபாருள்..9
ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சி வாடு எண் 19 பம்புஹவுஸ் rசவாய
ேராடு 3 இஞ்ச் ைபப் உைடப்பு பழுது

நJ க்கவும்,

ெதருவில் உள்ள 3 இஞ்ச் ைபப் உைடப்பு பழுது

வாடு எண். 1 சட்டநாதன்

நJ க்கவும் சட்ட நாதன் ெதருவில்

உள்ள ஸ்கவ வால்வு பழுது நJ க்கவும், வாடு 2 சுடுகாடு அருகில் உள்ள 3 இஞ்ச்
ைபப் உைடப்பு பழுது
ேமற்படி

பணி

நJ க்கவும், உத்ேதச ெசலவினம் ரூ. 12,000/-க்கு அனுமதியும்,

ேமற்ெகாள்ள

விைலப்புள்ளிகளின்

விைலப்புள்ளி

ஒப்புேநாக்குப்பட்டியலுக்கு

ேகாr

மன்றத்தின்

ெபறப்பட்ட
பாைவக்கும்

ஒப்புதலுக்கும் ைவக்கப்படுகிறது.
வ.

பணியின் விபரம்

எண்

திரு.யூ.ேசக்

திரு.எஸ்.ேசக்

அப்துல்

உதுமான்

காத#

என்பவrன்

ஹக்கிம்

விைலப்புள்ளி

என்பவrன்
விைலப்புள்ளி

வாடு எண் 19 பம்புஹவுஸ் rசவாய ேராடு 3
இஞ்ச் ைபப் உைடப்பு பழுது
எண்.

1

சட்டநாதன்

ைபப்

உைடப்பு

நJ க்கவும்,

ெதருவில்

பழுது

உள்ள

நJ க்கவும்

ரூ. 12,000/-

ரூ..13,000/-

வாடு
3

சட்ட

இஞ்ச்
நாதன்

ெதருவில் உள்ள ஸ்கவ வால்வு பழுது நJ க்கவும்,
வாடு 2 சுடுகாடு அருகில் உள்ள 3 இஞ்ச் ைபப்
உைடப்பு பழுது

நJ க்குதல்

அலுவலககுறிப்பு..
ெபறப்பட்ட

இரண்டு

விைலப்புள்ளிகளில்

குைறந்தபட்ச

விைலவிகிதமாக ரூ. 12,000/க்கு விைலப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.யூ.ேசக் அப்துல்
காத என்பவrன் விைலப்புள்ளிக்கு மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
தJமானம் எண். 120

குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அங்கீ கrக்கப்பட்டது

ெபாருள்..10
ெசங்ேகாட்ைட
மின்சாரம் வழங்கும் UPS

நகராட்சி

அலுவலகத்தில்

பழுதாகி உள்ளதால்,

உள்ள

சூrய

பழுது நJ க்கவும்,

ஒளி

அதற்காகும்

உத்ேதச ெசலவினம் ரூ. 16000/-க்கு அனுமதியும், விைலப்புள்ளி ேகாr ெபறப்பட்ட
விைலப்புள்ளிகளின்

ஒப்புேநாக்குப்பட்டியலுக்கு

மன்றத்தின்

பாைவக்கும்

ஒப்புதலுக்கும் ைவக்கப்படுகிறது.
வ.
எண்

பணியின் விபரம்

திரு.யூ.ேசக்

திரு.எஸ்.ேசக்

அப்துல்

உதுமான்

காத#

என்பவrன்

ஹக்கிம்

விைலப்புள்ளி

என்பவrன்
விைலப்புள்ளி

நகராட்சி

அலுவலகத்தில்

உள்ள

மின்சாரம் வழங்கும் UPS பழுது

சூrய

ஒளி

ரூ. 16,000/-

ரூ..16,800/-

நJ க்குதல்

அலுவலககுறிப்பு..
ெபறப்பட்ட

இரண்டு

விைலப்புள்ளிகளில்

குைறந்தபட்ச

விைலவிகிதமாக ரூ. 16000/-க்கு விைலப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.யூ.ேசக் அப்துல்
காத என்பவrன் விைலப்புள்ளிக்கு மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
தJமானம் எண். 121 குைறந்த விைலப்புள்ளி அங்கீ கrக்கப்பட்டது
ெபாருள்..11
ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சி அறிஞ அண்ணா ேபரூந்து நிைலயத்தில்
உள்ள கட்டண கழிப்பைறயில் உள்ள ஆழ்துைள கிணறு பழுது, ெசப்டிக் ேடங்க்
தளம் பழுது நJ க்குதல் மற்றும் கழிப்பைறயின் ேமல்தளம் பழுது நJ க்கம் பணி
ேமற்ெகாள்ளவும்,

அதற்காகும் உத்ேதச ெசலவினம் ரூ. 5000/-க்கு அனுமதியும்,

விைலப்புள்ளி ேகாr ெபறப்பட்ட விைலப்புள்ளிகளின்

ஒப்புேநாக்குப்பட்டியலுக்கு

மன்றத்தின் பாைவக்கும் ஒப்புதலுக்கும் ைவக்கப்படுகிறது.
வ.

பணியின் விபரம்

எண்

திரு.யூ.ேசக்

திரு.எஸ்.ேசக்

அப்துல்

உதுமான்

காத#

என்பவrன்

ஹக்கிம்

விைலப்புள்ளி

என்பவrன்
விைலப்புள்ளி

நகராட்சி அறிஞ# அண்ணா ேபரூந்து நிைலயத்தில்
உள்ள

கட்டண

கழிப்பைறயில்

உள்ள

ரூ. 5,000/-

ரூ..5,500/-

ஆழ்துைள

கிணறு பழுது, ெசப்டிக் ேடங்க் தளம் பழுது நAக்குதல்
மற்றும்

கழிப்பைறயின்

ேமல்தளம்

பழுது

நAக்கம்

பணி ேமற்ெகாள்ள
அலுவலககுறிப்பு..
ெபறப்பட்ட

இரண்டு

விைலப்புள்ளிகளில்

குைறந்தபட்ச

விைலவிகிதமாக ரூ. 5000/-க்கு விைலப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.யூ.ேசக் அப்துல்
காத என்பவrன் விைலப்புள்ளிக்கு மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
தJமானம் எண். 122 குைறந்த விைலப்புள்ளி அங்கீ கrக்கப்பட்டது
ெபாருள்..12
ெசங்ேகாட்ைட

நகராட்சி

பழுதிைன பழுது நJ க்கம் ெசய்யவும்,

அலுவலகத்தில்

உள்ள

ெஜனேரட்ட

அதற்காகும் உத்ேதச ெசலவினம் ரூ. 18000/-

க்கு

அனுமதியும்,

விைலப்புள்ளி

ஒப்புேநாக்குப்பட்டியலுக்கு

ேகாr

மன்றத்தின்

ெபறப்பட்ட

விைலப்புள்ளிகளின்

பாைவக்கும்

ஒப்புதலுக்கும்

ைவக்கப்படுகிறது.
வ.

பணியின் விபரம்

எண்

திரு.யூ.ேசக்

திரு.எஸ்.ேசக்

அப்துல்

உதுமான்

காத#

என்பவrன்

ஹக்கிம்

விைலப்புள்ளி

என்பவrன்
விைலப்புள்ளி

நகராட்சி

அலுவலகத்தில்

உள்ள

ெஜனேரட்ட#

ரூ. 19,800/-

ரூ..18,000/-

பழுதிைன பழுது நAக்கம் ெசய்தல்
அலுவலககுறிப்பு..
ெபறப்பட்ட
விைலவிகிதமாக

ரூ.

இரண்டு
18000/-க்கு

விைலப்புள்ளிகளில்

விைலப்புள்ளி

குைறந்தபட்ச

வழங்கியுள்ள

திரு.எஸ்.ேசக்

உதுமான் ஹக்கிம் என்பவrன் விைலப்புள்ளிக்கு மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
தJமானம் எண். 123

குைறந்த விைலப்புள்ளி அங்கீ கrக்கப்பட்டது

ெபாருள்..13
ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சி வாடு எண். 18 சாமியா ெதரு பகிமான
குழாைய ேக.சி ேராட்டில் உள்ள பிரதான பகிமான குழாயில் இருந்து இைணப்பு
வழங்கும் பணி ேமற்ெகாள்ளவும்,

அதற்காகும் உத்ேதச ெசலவினம் ரூ. 36000/-க்கு

அனுமதியும்,

ேகாr

விைலப்புள்ளி

ஒப்புேநாக்குப்பட்டியலுக்கு

மன்றத்தின்

ெபறப்பட்ட

விைலப்புள்ளிகளின்

பாைவக்கும்

ஒப்புதலுக்கும்

ைவக்கப்படுகிறது.
வ.

பணியின் விபரம்

எண்

திரு.யூ.ேசக்

திரு.எஸ்.ேசக்

அப்துல்

உதுமான்

காத#

என்பவrன்

ஹக்கிம்

விைலப்புள்ளி

என்பவrன்
விைலப்புள்ளி

நகராட்சி வா#டு எண். 18 சாமியா# ெதரு பகி#மான
குழாைய ேக.சி ேராட்டில் உள்ள பிரதான பகி#மான
குழாயில்

இருந்து

ேமற்ெகாள்ள
அலுவலககுறிப்பு..

இைணப்பு

வழங்கும்

பணி

ரூ. 38,000/-

ரூ..36,000/-

ெபறப்பட்ட
விைலவிகிதமாக

ரூ.

இரண்டு
36000/-க்கு

விைலப்புள்ளிகளில்

விைலப்புள்ளி

குைறந்தபட்ச

வழங்கியுள்ள

திரு.எஸ்.ேசக்

உதுமான் ஹக்கிம் என்பவrன் விைலப்புள்ளிக்கு மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
தJமானம் எண். 124

குைறந்த விைலப்புள்ளி அங்கீ கrக்கப்பட்டது

ெபாருள்..14
ெசங்ேகாட்ைட

நகராட்சி

வாடு

எண்.

1

காலாங்கைர

பகுதியில்

உள்ள பூஸ்ட நிைலயத்தில் உள்ள மின் ேமாட்டா பழுது நJ க்கவும், வாடு 23
ேக.சி.சாைலயில் உள்ள நம்ம டாய்ெலட்டில் உள்ள மின் ேமாட்டா ஸ்டாட
பழுது நJ க்கவும், ேக.சி.ேராடு நJ த்ேதக்க நிைலயத்தில் உள்ள ேமாட்டா பம்பு
பழுது

நJ க்க

அனுமதியும்,

அனுமதியும்,

அதற்காகும்

விைலப்புள்ளி

ஒப்புேநாக்குப்பட்டியலுக்கு

உத்ேதச

ேகாr

ெசலவினம்

ெபறப்பட்ட

மன்றத்தின்

ரூ.

4000/-க்கு

விைலப்புள்ளிகளின்

பாைவக்கும்

ஒப்புதலுக்கும்

ைவக்கப்படுகிறது.
வ.

பணியின் விபரம்

எண்

திரு.யூ.ேசக்

திரு.எஸ்.ேசக்

அப்துல்

உதுமான்

காத#

என்பவrன்

ஹக்கிம்

விைலப்புள்ளி

என்பவrன்
விைலப்புள்ளி

வா#டு

எண்.

1

காலாங்கைர

பகுதியில்

உள்ள

ரூ. 4,000/-

ரூ..5,000/-

பூஸ்ட# நிைலயத்தில் உள்ள மின் ேமாட்டா# பழுது
நAக்கவும், வா#டு 23 ேக.சி.சாைலயில் உள்ள நம்ம
டாய்ெலட்டில்
பழுது

உள்ள

மின்

நAக்கவும்,

ேமாட்டா#

ேக.சி.ேராடு

ஸ்டா#ட#
நA#த்ேதக்க

நிைலயத்தில் உள்ள ேமாட்டா# பம்பு பழுது நAக்கும்
பணி ேமற்ெகாள்ள
அலுவலககுறிப்பு..
ெபறப்பட்ட

இரண்டு

விைலப்புள்ளிகளில்

குைறந்தபட்ச

விைலவிகிதமாக ரூ. 5000/-க்கு விைலப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.யூ.ேசக் அப்துல்
காத என்பவrன் விைலப்புள்ளிக்கு மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
தJமானம் எண்.125 குைறந்த விைலப்புள்ளி அங்கீ கrக்கப்பட்டது
ெபாருள்..15
ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சி வாடு எண். 21 மற்றும் 22 பம்பு ஹவுஸ்
ேராடு

பகுதியில்

கலப்பைத

தடுத்து

குடிநJ 

விநிேயாக

குழாய்

குழாயில்

உைடப்பிைன

உைடப்பு

பழுது

நJ க்கும்

ஏற்பட்டு
பணி

கழிவு

நJ 

ேமற்ெகாள்ள

அனுமதியும் அதற்காகும் உத்ேதச ெசலவினம் ரூ.36,000/-க்கும் விைலப்புள்ளி ேகாr

வரப்ெபற்ற

விைலப்புள்ளி

ேகாr

ஒப்புேநாக்குப்பட்டியலுக்கு

ெபறப்பட்ட

மன்றத்தின்

விைலப்புள்ளிகளின்

பாைவக்கும்

ஒப்புதலுக்கும்

ைவக்கப்படுகிறது.
வ.

பணியின் விபரம்

எண்

திரு.யூ.ேசக்

திரு.எஸ்.ேசக்

அப்துல்

உதுமான்

காத#

என்பவrன்

ஹக்கிம்

விைலப்புள்ளி

என்பவrன்
விைலப்புள்ளி

வா#டு எண். 21 மற்றும் 22 பம்பு ஹவுஸ் ேராடு
பகுதியில்
ஏற்பட்டு

குடிநA#
கழிவு

விநிேயாக
நA#

குழாயில்

கலப்பைத

ரூ. 38,000/-

ரூ..36,000/-

உைடப்பு

தடுத்து

குழாய்

உைடப்பிைன பழுது நAக்கும் பணி ேமற்ெகாள்ள

ெபறப்பட்ட
36000/-க்கு

இரண்டு

விைலப்புள்ளிகளில்

விைலப்புள்ளி

வழங்கியுள்ள

குைறந்தபட்ச

விைலவிகிதமாக

திரு.எஸ்.ேசக்

உதுமான்

ரூ.

ஹக்கிம்

என்பவrன் விைலப்புள்ளிக்கு மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
தJமானம் எண். 126 குைறந்த விைலப்புள்ளி அங்கீ கrக்கப்பட்டது
ெபாருள்..16
ெசங்ேகாட்ைட

நகராட்சி

பகுதியில்

3

எண்ணம்

ைமக்ேரா

கம்ேபாஸ்டிங் ெசன்ட அைமக்கவும், வல்லம் சாைலயில் உள்ள உரக்கிடங்கு
வளாகத்தில் கசடு கழிவு நJ  சுத்திகrப்பு நிைலயம் அைமக்க விrவான திட்ட
அறிக்ைக, வைரபடங்கள்

தயா ெசய்திடவும்,

அனுமதியும் அதற்காகும் உத்ேதச

ெசலவினம் ரூ.12,000/-க்கும் விைலப்புள்ளி ேகாr வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளி ேகாr
ெபறப்பட்ட

விைலப்புள்ளிகளின்

ஒப்புேநாக்குப்பட்டியலுக்கு

மன்றத்தின்

பாைவக்கும் ஒப்புதலுக்கும் ைவக்கப்படுகிறது.
வ.

பணியின் விபரம்

எண்

ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சி பகுதியில் 3 எண்ணம்
ைமக்ேரா கம்ேபாஸ்டிங் ெசன்ட# அைமக்கவும்,
வல்லம்

சாைலயில்

வளாகத்தில்

கசடு

உள்ள
கழிவு

நA#

உரக்கிடங்கு
சுத்திகrப்பு

நிைலயம் அைமக்க விrவான திட்ட அறிக்ைக,

சூ#யா

ஸ்டா#

கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்,

கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்,

ெசங்ேகாட்ைட

வடகைர

ரூ. 12,000/-

ரூ..13,500/-

வைரபடங்கள்

ெபறப்பட்ட

தயா# ெசய்திட

இரண்டு

விைலப்புள்ளிகளில்

குைறந்தபட்ச

விைலவிகிதமாக

ரூ.

12000/-க்கு விைலப்புள்ளி வழங்கியுள்ள சூயா கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ், ெசங்ேகாட்ைட
என்ற நிறுவனத்தின் விைலப்புள்ளிக்கு மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
தJமானம் எண். 127 குைறந்த விைலப்புள்ளி அங்கீ கrக்கப்பட்டது
மன்றப்ெபாருள்..17
ெசங்ேகாட்ைட
ெகாள்ளளவு

நகராட்சி

ெகாண்ட

திறந்தெவளியில்

ேக.சி.சாைலயில்

ேமல்நிைல

உள்ளதால்,

நJத்ேதக்க

அைமந்துள்ள

4.00

ெதாட்டிக்குrய

மைழகாலங்களில்

பழுது

இலடசம்

மின்ேமாட்டா

ஏற்படாவண்ணம்

கான்கீ rட் தளம் (ெபட்) அைமத்து இரும்பு மற்றும் ஜி.ஐ ஆங்கிள் மற்றும் ஜி.ஐ சீட்
மூடி அைமக்கவும்,
GAUGE)

ேமல்நிைலத் ெதாட்டியில் ஏணி மற்றும் அளவு மானி (LEVEL

மற்றும் மின் பணிகள் ேமற்ெகாள்ளவும்,

ரூ.1.20 இலட்சத்ற்கு தயா

ெசய்த மதிப்பீட்டிற்கும் ேமற்படி ெசலவினத்ைத நகராட்சி குடிநJ  மற்றும் வடிகால்
நிதியில் ேமற்ெகாள்ளவும் மன்ற ஒப்புதல் ேவண்டப்படுகிறது.
அலுவலக்குறிப்பு.
மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
தJமானம் எண்.128 அனுமதிக்கப்பட்டது
மன்றப்ெபாருள்..18
ெசங்ேகாட்ைட
சமாளிக்கும்

ெபாருட்டு

கண்காணிப்பாளகள்

நகராட்சி

27.01.2019
அவகள்

வழங்கப்பட்டதற்கிணங்க வர

பகுதியில்

அன்று

மாவட்ட

நடத்திய

வறட்சிைய
ஆட்சிய

ஆய்வு

எதிேநாக்கி

மற்றும்

கூட்டத்தில்

மாவட்ட
அறிவுைர

இருக்கும் வறட்சியிைன சமாளிக்கும் ெபாருட்டு

வாடு எண். 5 நித்யகல்யாணி ேகாவில் அருகில் உள்ள கிணற்றில் பராமrப்பு
பணி ேமற்ெகாள்ளவும்,
ேமற்படி

ரூ. 6.00 இலட்சத்திற்கு தயா ெசய்த மதிப்பீட்டிற்கும்,

ெசலவினத்ைத

நகராட்சி

குடிநJ 

மற்றும்

வடிகால்

நிதியில்

மற்றும்

வடிகால்

ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றத்தின் ஒப்புதல் ேவண்டப்படுகிறது.
அலுவலக்குறிப்பு..
1.
2.

மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்
ேமற்படி

ெசலவினத்ைத

நகராட்சி

குடிநJ 

நிதியில் ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
தJமானம்

எண். 129 அனுமதிக்கப்பட்டது

மன்றப்ெபாருள்.. 19

ெசங்ேகாட்ைட

நகராட்சி

பகுதியில்

2018-2019

ஆம்

ஆண்டு

வrஇனங்கள் வசூல் ெதாடபாக மக்களுக்கு விழிப்புணபு ஏற்படும் வைகயில்
ஜனவr

2019

முதல்

மாச்

2019

முடிய

தனியா

ஆட்ேடாவில்

ஒலிெபருக்கி

ைவத்து விளம்பரம் ேமற்ெகாள்ள மன்ற அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது.

ேமற்படி

விளம்பரம் ேமற்ெகாள்ள ரூ. 50000/- ெசலவினத்திற்கும் , ேமற்படி ெசலவினத்ைத
நகராட்சி வருவாய் மற்றும் மூலதனநிதியில் ேமற்ெகாள்ளவும் மன்ற அனுமதி
ேவண்டப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு..
மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
தJமானம் எண். 130 அனுமதிக்கப்பட்டது
மன்றப்ெபாருள்..20
ெசன்ைன நகராட்சி நிவாக ஆைணய அவகளது 23.01.2019ந் ேததிய
ஆய்வு

கூட்டத்தில்

வழங்கிய

அறிவுைரயின்

படி

நகராட்சி

அலுவலக

பணியாளகளது வருைகயிைன கண்காணிப்பதற்கு ஏதுவாக பேயா ெமட்டிrக்
வருைக

பதிேவடு

ெசலவினம்

இயந்திரம்

ரூ.21,000/-ஐ

நிறுவுவதற்கும்,

நகராட்சி

வருவாய்

ேமற்படி
மற்றும்

இயந்திரத்திற்கான
மூலதனநிதியில்

ேமற்ெகாள்ளவும் மன்ற அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு..
மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
தJமானம் எண். 131 அனுமதிக்கப்பட்டது
மன்றப்ெபாருள்..21
ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சி அலுவலகத்தில் உள்ள கணினியில் ஹாடு
டிஸ்க் பழுதாகி இயங்க வில்ைல.
பணிகள்

நைடெபற்று

பதிேவற்றம்

வருவதால்

ேமலும தற்ேபாது ெசாத்து வr சீராய்வு
ேமற்படி

ெசய்யேவண்டி உள்ளது.

சீராய்வு

பணிகைள

கணினியுல்

எனேவ, கணினி ஹாடு டிஸ்க் மாற்றி

பழுதிைன சrெசய்யவும் அதற்கான ெசலவினம் ரூ. 6500/-ஐ நகராட்சி வருவாய்
மற்றும் மூலதன நிதியில் ேமற்ெகாள்ளவும் மன்ற அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு.

மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
தJமானம் எண். 132 அனுமதி அளிக்கப்பட்டது
மன்றப்ெபாருள்.. 22
ெசங்ேகாட்ைட

நகராட்சி

ெபாது

சுகாதார

பிrவில்

உள்ள

Indoor

fogging machine 7 எண்ணம் பழுதைடந்துள்ளைத நகrன் ெபாது சுகாதாரத்தின்
அவசிய

அவசரம்

கருதி

பழுது

நJ க்கம்

ெசய்யவும்,

அதற்காகும்

உத்ேதச

ெசலவினம் ரூ. 25000/-க்கும் மன்ற அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு..
ெபாது சுகாதாரத்தின் அவசிய அவசரம் கருதி ேமற்படி இயந்திரத்ைத
பழுது

நJ க்கவும்

ேமற்படி

ெசலவினத்ைத

நகராட்சி

வருவாய்

மற்றும்

மூலதனநிதியில் ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
தJமானம் எண். 133 அனுமதி அளிக்கப்பட்டது
மன்றப்ெபாருள்..23
ெசங்ேகாட்ைட

நகராட்சி

ெபாது

சுகாதார

பிrவில்

உள்ள

Indoor

fogging
ேகஸ்

சிலிண்ட

100

எண்ணம்

rபில்

ெசய்வதற்கும்

அதற்காகும்

உத்ேதச

ெசலவினம் ரூ. 21,000/-க்கும் ேமற்படி ெசலவினத்ைத நகராட்சி வருவாய் மற்றும்
மூலதன நிதியில் ேமற்ெகாள்ளவும் மன்ற அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது.
அலுவலககுறிப்பு..
மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
தJமானம் எண். 134 அனுமதி அளிக்கப்பட்டது
மன்றப்ெபாருள்..24
ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சி

ெபாது சுகாதார பிrவில் உள்ள Out door

fogging இயந்திரம் பழுதாகி உள்ளதால் ெகாசு மருந்து அடிக்க முடியாத நிைல
ஏற்பட்டுள்ளதால்

ெபாது

சுகாதாரத்தின்

இயந்திரத்ைத பழுது நJ க்கவும்,

அவசிய

அவசரம்

கருதி

ேமற்படி

அதற்கான உத்ேதச ெசலவினம் ரூ. 13000/-க்கும்

ேமற்படி

ெசலவினத்ைத

நகராட்சி

வருவாய்

ேமற்ெகாள்ளவும் மன்ற அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு..
மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
தJமானம் எண். 135 அனுமதி அளிக்கப்பட்டது

மற்றும்

மூலதனநிதியில்

