18.07.2019
மன்றப்ெபாருள்..1
ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சியின் ெமாத்த மக்கள்த்ெதாைக 26,823 ஆகும்.
ெமாத்த பரப்பளவு 2.68 ச.கி.மீ ., ெமாத்த வடுகளின்
+
எண்ணிக்ைக 7982 ஆகும்.
இந்நகராட்சி 1960 ஆம் ஆண்டு முதல் நகராட்சியாக இருந்து வந்தது.

ேகரள

அரசிடமிருந்து பிrந்த்து முதல் 2 ஆம் நிைல நகராட்சியாக ெசயல்பட்டு
வருகிறது.
இந்நகராட்சியில் 26.355 கி.மீ . சாைலகள், 24.50 கி.மீ . மைழ ந+ <
வடிகால் உள்ளன.

146 ெதருக்கள் உள்ளன.

தினசr ேசகரமாகும் குப்ைபகள் 8.04

ெமட்டிrக் டன் ஆகும். இந்நகராட்சியில் தற்ேபாது திடக்கழிவு ேமலாண்ைம
திட்டத்தில் பணிபுrயும் பணியாள<கள் 20 நப<கள் நிரந்தர பணியாள<கள் ஆவ<.
நகராட்சிக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட பணியிடத்தில் 57ல் நாளது ேததி வைர காலியாக
உள்ள பணியிடம் 37 ஆகும்.
திடக்கழிவு ேமலாண்ைம திட்ட விதிகள் 2000ன் படி திடக்கழிவுகள்
முைறயாக ைகயாளுதல் விதிகளின்படி வடு
+ வடாக
+
குப்ைபகைள ேசகrத்து
முைறயாக ைகயாளுதல் மற்றும் கலைவ உரமாக்குதல் மற்றும் மறுசுழற்சிக்கு
பயன்படுத்துதல் பணியிைன ேமற்ெகாள்ளவும் வாறுகால் துப்புரவு பணி
ேமற்ெகாள்ளவும் கீ ழ்க்கண்ட விபரப்படி பணிகள் ெசய்ய ேவண்டியது
அவசியமாகிறது.
1.

வடு
+
வடாக
+
கழிவுகைள மக்கும் குப்ைப, மக்காத குப்ைப என பிrத்து
ேசகrத்தல்.

2.

ேமற்படி

வா<டு

பகுதிகளில்

உள்ள

மருத்துவமைனகளில்

மருத்துவ

கழிவு அல்லாத பிற கழிவுகைள பிrத்து ேசகrத்தல்.
3.

வா<டுகளுக்கு
நிறுவனங்கள்,

உட்பட்ட

பகுதிகளில்

வாரச்சந்ைத

உள்ள

சமுதாயக்

உணவகங்கள்,

கூடங்கள்

வ<த்தக

இன்னும்

பிற

நிறுவனங்களில் ேசகரமாகும் கழிவுகைள பிrத்து ேசகrத்தல்.
4.

பிrத்து ேசகrக்கப்பட்ட கழிவுகைள அன்ேற கல்ைவ உரக்கிடங்கிற்கு
எடுத்துச் ெசல்வது.

5.

வா<டு பகுதிகளில் உள்ள அைனத்து சாைலகைளயும் ெபருக்கி சுத்தல்
ெசய்தல்.

6.

கழிவு ந+ < ஒைடகைள சுத்தம் ெசய்து சீராக கழிவு ந+ < ஒடச் ெசய்து
வாறுகால் கழிவுகைள அன்ேற கலைவ உரக்கிடங்கில் ேச<ப்பது.

7.

ேதைவயான இடங்களில் கிருமி நாசினிகள் ெதளித்தல்.

8.

ேபருந்து நிைலயம் பராமrத்தல்.

எனேவ, திடக்கழிவு ேமலாண்ைம திட்டத்திைன சீrய முைறயில்
ேமற்ெகாள்வதற்கு அரசாைண நிைல எண். 101 நகராட்சி நி<வாகம் மற்றும் குடிந+ <
வழங்கல் துைற நாள். 30.04.1997-ன் படி இந்நகராட்சிக்கு அளவுேகாலின்படி 116
பணியாள<கள் ேதைவ உள்ளது ஆனால் 20 பணியாள<கள் மட்டுேம
இந்நகராட்சியில் பணியில் உள்ளன<.

ேமலும் நகராட்சி நி<வாக ஆைணய<,

ெசன்ைன அவ<களின் ெசயல்முைற ஆைண எண். 36909-7/பி3/2015, நாள். 18.12.2015ன்படி அனுமதி வழங்கப்பட்டதன்கீ ழ் 01.11.2016 முதல் 31.10.2019 வைர
மூன்றாண்டுகாலத்திற்கு 68 பணியாள<கள் தனியா< ஒப்பந்தக்கார< மூலமாக
ேமற்ெகாள்ள உத்திரவிடப்பட்டது.
முடிவைடவதால்

ேமற்படி ஒப்பந்தக்காலம் 31.10.2019-ல்

வள<ந்து வரும் ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சியில் சுகாதார நலைன

முன்னிட்டு திடக்கழிவு ேமலாண்ைம திட்டத்தின் வழிகாட்டுதல்
ெநறிமுைறகளின்படி பா<ைவ 6 ல் காணும் நகராட்சி நி<வாக ஆைணய<,
ெசன்ைன அவ<கள் உத்தரவில் அனுமதி வழங்கப்பட்ட

26 பணியாள<கள்

ந+ ங்கலாக மீ தமுள்ள 70 துப்புரவு பணியாள<களுக்கு, முன் அனுபவம் வாய்ந்த
தனியா< ஒப்பந்தக்கார<கள் மூலமாக புதிதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாr கீ ழ்க்கண்ட
அளவுேகாலின்படி ெசயல்படுத்த அனுமதி ேவண்டுப்படுகிறது.
நகராட்சி மற்றும் திடக்கழிவு ேமலாண்ைம சம்பந்தமாக ெபாது
விபரங்கள்
நகrன் பரப்பளவு

:

2.68 சதுர கிேலா மீ ட்ட<

நகrன் ெமாத்த மக்கள் ெதாைக

:

26823

ெமாத்த குடியிருப்புகள்

7982

ெமாத்த வணிக கட்டிட்ங்கள்

1261

ெதருக்களின் ந+ ளம்

26.405 கி.மீ

வடிகால்களின் ந+ ளம்

47.524 கி.மீ

ேபருந்து நிைலயம்

1

வாரச்சந்ைத

1

ஆடறுப்பு மைன

1

அரசு மருத்துவமைன

1

தனியா< சமுதாய கூடங்கள்

5

ெபாது/கட்டண கழிப்பிடங்கள்

11

(அேலாபதி-1, ஆயு<ேவதம்-1)
தனியா< மருத்துவமைன

5

திருமண மண்டபங்கள் (நகராட்சி)

1

மயானங்கள்

2

கலைவ உரக்கிடங்கு

1

1.இலத்தூ< ேராடு

3.10 ஏக்க<

வாகன விவரங்கள்
மினி லாr
BOV

2
13

தள்ளுவண்டிகள்

34

ெபாது சுகாதார பிrவு பணியிட விவரங்கள்
துப்புரவு அலுவல<

1

துப்புரவு ஆய்வாள<

1

துப்புரவுபணி ேமற்பா<ைவயாள<

3

துப்புரவு பணியாள<கள் ெமாத்த பணியிடம்

57

துப்புரவு பணியாள<கள் ெமாத்த காலியிடம்

37

தற்ேபாைதய பணியிடம்

20

தினசr ேசகrக்கப்படும் கழிவுகள் விவரம்
குடியிருப்பு பகுதிகள்

6.60 ெமட்rக் டன்

வடிகால் சுத்தம் ெசய்ததன் மூலம்

0

உணவகம்/திருமண மண்டபம்/வணிகதலங்கள்

1.44 ெமட்rக் டன்

ெமாத்தம்

8.04 ெமட்rக் டன்

ெமட்rக் டன்

அரசாைண (நிைல) எண் 101 நாள். 30.04.1997ன் படி இந்நகராட்சிக்கு ேதைவப்படும்
துப்புரவு பணியாள<கள்
அ.250 குடியிருப்புகள் ெகாண்ட பகுதிக்கு மூன்று

32 x 3 =96

ேப< ெகாண்ட குழு 7982/250 x 3
ஆ)சிறிய லாr ஒன்றுக்கு 3 ேப< வதம்
+
2 x 3

6

இ) டிப்ப< லாr வாகனத்திற்கு /ஆட்ேடா

4

வாகனத்திற்கு நப< வதம்
+
ஆட்ேடா 4க்கு
உரக்கிடங்கு பராமrக்க MCC 3 ைமயம்

9

ேபரூந்து நிைலயம் சுத்தம் ெசய்ய

1

வாறுகால் சுத்தம் ெசய்திட
ெமாத்தம்
1.

116
வடு
+
வடாக
+
கழிவுகைள மக்கும் குப்ைப, மக்காத குப்ைப என பிrத்து
ேசகrத்தல்.

2.

ேமற்படி

வா<டு

பகுதிகளில்

உள்ள

மருத்துவமைனகளில்

மருத்துவ

கழிவு அல்லாத பிற கழிவுகைள பிrத்து ேசகrத்தல்.
3.

வா<டுகளுக்கு
நிறுவனங்கள்,

உட்பட்ட

பகுதிகளில்

வாரச்சந்ைத

உள்ள

சமுதாயக்

உணவகங்கள்,

கூடங்கள்

வ<த்தக

இன்னும்

பிற

நிறுவனங்களில் ேசகரமாகும் கழிவுகைள பிrத்து ேசகrத்தல்.
4.

பிrத்து

ேசகrக்கப்பட்ட

கழிவுகைள

உரக்குடில்களுக்கு எடுத்துச் ெசல்வது.

அன்ேற

நுண்ணிய

5.

வா<டு பகுதிகளில் உள்ள அைனத்து சாைலகைளயும் ெபருக்கி சுத்தல்
ெசய்தல்.

6.

கழிவு ந+ < ஒைடகைள சுத்தம் ெசய்து சீராக கழிவு ந+ < ஒடச் ெசய்து
வாறுகால் கழிவுகைள அன்ேற கலைவ உரக்கிடங்கில் ேச<ப்பது.

7.

ேதைவயான இடங்களில் கிருமி நாசினிகள் ெதளித்தல்.
1 – 24 வைரயிலுள்ள வா<டுகளின் மக்கள் ெதாைக – 26823
1 – 24

வைரயுள்ள வா<டுகளின் வடுகள்
+

- 7982

ேசகரமாகும் திடக்கழிவுகள் அளவு தனி நப< ஒன்றுக்கு – 300 கிராம் x 26823 =8.04
M.T
I.

அரசு

ஆைணயின்

படி

ேதைவப்படும்

பணியாள<கள்,

ேமற்பா<ைவயாள<கள் மற்றும் ஓட்டுநருக்கு மாத ஊதியம்
பணியாள<கள் ேதைவ

இருப்பு

மீ தம் ேதைவயான
பணியாள<கள்

116

20

96

2. நகராட்சி திடக்கழிவு ேமலாண்ைம திட்டத்தின் வழிகாட்டுதல்
ெநறிமுைறகளின்படி ேதைவப்படும் பணியாள<கள் விபரம்.
வ.எண்

விவரம்

திடக்கழிவு ேமலாண்ைம திட்ட
வழிகாட்டுதல் ெநறிமுைறகளின்படி
ேதைவப்படும் பணியாள<கள்

1

தள்ளுவண்டிகள் மூலமாக

55

கழிவுகள் தயாrக்க
2

டம்ப< பிேளச< வாகனம்

2

3

மினிலாr

6

4

ஆட்ேடா 11-க்கு

11

5

ஓட்டுந<

7

6

உரம் தயாrக்க

ைமக்ேரா

7

உரம் தரம்

காம்ேபாஸ்டிங்

பிrத்தல்

ெசன்ட<

8

உரம் சலித்தல்

எண்ணம்

9

ெதரு சுத்தம் மற்றும் வாறுகால்

3

15

20

சுத்தம் ெசய்பவ<
ெமாத்தம்

116

சுருக்கம்.
திடக்கழிவு

தற்ேபாது

கூடுதலாக

ந.நி.ஆ., ெசன்ைன

மீ தம்

ேமலாண்ைம

நகராட்சியில்

ேதைவப்படும்

அவ<களின் ெசயல்

ேதைவப்

திட்ட

பணியில் உள்ள

பணியாள<களி

முைற ஆைண

படும்

வழிகாட்டுத

பணியாள<களி

ன் (தனியா<

ல் பிரகாரம்

ன் விவரம்

மயம் மூலமாக) 04.12.2018 உத்திரவின்

ேதைவப்படும்

K.Dis.28369/03/2018, நாள்.

பணியாள<க
ள்

கீ ழ்

பணியாள<க
ள்
116

20

96

26

70

3) ஊதியம் ெசலவின விவரம்
தற்ேபாைதய அைனத்து துைற பணியாள<களின் ஊதியம்
(ஆண்டு ஒன்றுக்கு)

ரூ. 359.06

ெமாத்த வருமானம்

ரூ. 455.16

ெமாத்த வருவாயில் ஊதியம் ெசலவினம்

77.56%

4) தனியா< மயம் ஆக்குவதனால் ேமற்ெகாள்ளப்படும் ெசலவினம் ஒரு
கண்ேணாட்டம்
1) 70 நப<கள் நியமனம் ெசய்வதனால் ஏற்படும் ஆண்டு ெசலவினம்
ரூ. 147.70

லட்சம்

(Pay matrixLevel 15,700)

2) திடக்கழிவு ேமலாண்ைம விதிகளின்படி தனியா< மயம் மூலமாக
பணியாள<களுக்கு வழங்கப்பட ேவண்டிய ஆண்டு ெசலவினம்
70 நப<களுக்கு நப< ஒருவருக்கு ரூ. 421/- வதம்
+

ரூ. 107.50 லட்சம்

5 தனியா< மயம் ஆக்கப்படுவதன் அவசியம் மற்றும் நகராட்சியின் நிதி ேமம்பாடு
அைடவதன் ேநாக்கம் ஒரு கண்ேணாட்டம் (As per MSWM Guideline)
70 பணியாள<கள்

தனியா<

நகராட்சியின் மூலமாக

தனியா< மயம் மூலமாக

மயமாக்குதலால் ஆண்டு

நியமனம் ெசய்து

நியமனம் ெசய்வதால்

ஒன்றுக்கு நகராட்சிக்கு

அதனால் ஏற்படும்

ஏற்படும் ெசலவினம்

ஏற்படும் நிதி ேசமிப்பு

70 பணியாள<கள்

ெசலவினம்
147.70

107.50

40.20

எனேவ, நகராட்சி நிதிநிைல கருத்திற்ெகாண்டு திடக்கழிவு ேமலாண்ைம திட்ட
பணியிைன தனியா< மயம் மூலமாக ேமற்ெகாள்ளப்படேவண்டியது மிகவும்
அத்தியாவசியமாகின்றது.

எனேவ, திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பணியிைன தனியா<

மயம் மூலமாக ேமற்கண்ட விவரப்படி பராமrப்பிைன ேமற்ெகாள்ள அனுமதி
ேவண்டி நகராட்சி நி<வாக ஆைணய<, ெசன்ைன அவ<களுக்கு கருத்துரு
சம<ப்பிக்கவும்,

ேமலும் அதற்கு உrய ெசலவினத்ைத நகராட்சி வருவாய் மற்றும்

மூலதன நிதியில் ேமற்ெகாள்ளவும் மன்ற அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது.
அலுவலககுறிப்பு

1.ேமற்படி தனியா< மூலமாக திடக்கழிவு ேமலாண்ைம துப்புரவு பணி
ேமற்ெகாள்ள நகராட்சி நி<வாக ஆைணய<, ெசன்ைன அவ<களுக்கு கருத்துரு
சம<ப்பிக்க மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
2. ேமற்படி பணிகளுக்கு உrய ெசலவினத்ைத நகராட்சி வருவாய் மற்றும்
மூலதனநிதியில் ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
த+<மானம் எண். 160
அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
மன்றப்ெபாருள்..2
ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சி ெபாது சுகாதார பிrவிற்கு 2019-2020-ம்
ஆண்டிற்கு ேதைவயான கிருமி நாசினிகள் ெகாள்முதல் ெசய்ய நக<மன்ற
த+<மானம் எண். 152 நாள். 19.06.2019ன் கீ ழ் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டு ஒப்பந்தப்புள்ளி
ேகாrயதற்கு 15.07.2019 அன்று ெபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின்
ஒப்புேநாக்குப்பட்டியல்
வ.

கிருமி

ேதைவப்படும்

இ.சரவணக்குமா<

அrஸ்

எண்.

நாசினி

அளவு

எஸ்.ஆ<.ேக.ெதரு,

ெகமிக்கல்ஸ்,

ெசங்ேகாட்ைட

(தங்கேவலு)
காமாட்சி ெதரு,
ெசங்ேகாட்ைட

1

ந+ <த்திய

10000 கிேலா

ரூ.20/-

ரூ.15/-

2000 கிேலா

ரூ.65/-

ரூ.59/-

500 லிட்ட<

ரூ.70/-

ரூ.60/-

சுண்ணாம்புத்
தூள்
2

பிள +ச்சிங்
பவுட<

3

பீனாயில்

வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த விைலவிகிதத்தில் ஒப்பந்தப்புள்ளி
வழங்கியுள்ள அrஸ் ெகமிக்கல்ஸ் (திரு.தங்கேவலு, ெசங்ேகாட்ைட என்ற
நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு மன்ற அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது.
அலுவலககுறிப்பு
1.

குைறந்தபட்ச
அrஸ்

விைலவிகிதத்தில்

ெகமிக்கல்ஸ்

ஒப்பந்தப்புள்ளி

(திரு.தங்கேவலு,

வழங்கிய

ெசங்ேகாட்ைட

என்ற

நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
த+<மானம் எண். 161
குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அங்கீ கrக்கப்பட்டது.

மன்றப்ெபாருள்..3
நகராட்சிக்குச் ெசாந்தமான கீ ழ்க்கண்டுள்ள 51 வணிக்க்
கைடகளுக்கும் (அரசாைண எண்.92 நகராட்சி நி<வாகம் மற்றும் குடிந+ < வழங்கல்
துைற நாள். 03.07.2007-ன் படி) தற்ேபாைதய அங்காடி மதிப்பில் 2016-17 முதல்
வாடைக நி<ணயம் ெசய்திட நடவடிக்ைக ேமற்ெகாள்ள நக<மன்றத் த+<மான
எண். 314 நாள். 25.01.2016ல் அனுமதித்துள்ளது. தற்ேபாது அங்காடி மதிப்பில்
மாதவாடைக குத்தைக கீ ழ்க்கண்டவாறு நி<ணயம் ெசய்யப்பட்டு
குத்தைகதார<களிடம் சம்மதக்கடிதம் ெபறப்பட்டுள்ளது.

நாடாளுமன்ற ேத<தல்

நன்னடத்ைத விதி நைடமுைறயில் இருந்ததால் திருத்திய குத்தைக உrமத்ைத
நி<ணயம் ெசய்ததற்கும் 01.04.2019 முதல் 31.03.2022 வைர இரண்டாவது முைறயாக
மூன்று ஆண்டுகளுக்கு புதுப்பித்து குத்தைக உrமம் வழங்கியதற்கும் மன்றத்தின்
பின்ேனற்பும், ஒப்புதலும் ேவண்டப்படுகிறது.
வ.

வrவிதிப்

எ

பு எண்

குத்தைகதார< ெபய<

கைடயின்

தற்ேபாதுள்

திருத்திய அங்காடி

அளவு

ள வாடைக

மதிப்பில்

ண்

நி<ணயிக்கப்படும்
வாடைக

1

544

என்.கனியத்தா

10 x 4

811

933

32 x12=384

3862

4800

10 x9=90

1725

1984

10 x10=100

966

1250

15 x7=105

1622

1865

15 x7=105

2116

2222

15 x7=105

1685

1938

7 x9=63

966

1063

35 x9=315

1984

3938

ேபரூந்து நிைலய உட்பக்கம் கைட
2

548

P.V.நடராஜன்,
ேபருந்து நிைலய அைசவ விடுதி

3

549

முருைகயா
ேபருந்து நிைலய ெவளிப்புறக் கைட
எண்.1

4

550

S.P.சுப்ைபயா
ேபருந்து நிைலய ெவளிப்புறக் கைட
எண். 2

5

553

ெசயலாள<, சங்கரன் ேகாவில்
ச<ேவாைதயா சங்கம் ேபருந்து
நிைலய ெவளிப்புறக் கைட எண். 49D

6

554

டி.சுப்ைபயா பிள்ைள
ேபருந்து நிைலய ெவளிப்புறக்கைட
எண். 49E

7

556

P.V.நடராஜன்,
ேபருந்து நிைலய ெவளிப்புறக்கைட
எண். 49G

8

557

விேவகானந்தன்
ேபருந்து நிைலய ெவளிப்புறக் கைட
எண். 49H

9

558

ெசல்வராஜ்
ேபருந்த நிைலய ெவளிப்புறக் கைட
எண். 49J

10

561

ெசயலாள<, சங்கரன்ேகாவில்

7 x9=63

966

1111

7 x9=63

344

788

7 x9=63

966

1111

13 x7=91

807

1138

13 x7=91

966

1138

13 x7=91

966

1138

15 x7=105

2315

2431

8 x8=64

995

1144

7 x9=63

863

992

7 x8=56

874

1005

7 x8=56

874

1005

7 x8=56

874

1005

9 x6=54

874

1005

9 x6=54

874

1005

9 x6=54

874

1005

9 x6=54

874

1005

9 x6=54

874

1005

10 x8=80

887

1020

10 x8=80

874

1005

10 x8=80

874

1005

ச<ேவாதய சங்கம் ேபருந்து நிைலய
ெவளிப்புறக்கைட எண் 49M
11

562

ேமலாள< TNSETC முன்பதிவு
அலுவலகம், ேபருந்து நிைலய
ெவளிப்புறக்கைட எண். 49N

12

564

மதியழகன், ேபருந்து நிைலய
ெவளிப்புறக் கைட எண். 49 Q

13

567

சரவணமுத்ைதயா, ேபருந்து நிைலய
ெவளிப்புறக் கைட எண்.49 T

14

568

P.ெசல்லத்துைர, ேபருந்துநிைலய
ெவளிப்புறக்கைட எண். 49U

15

569

P.ெசல்லத்துைர, ேபருந்துநிைலய
ெவளிப்புறக்கைட எண். 49 V

16

595

L. ஆறுமுகம், ேபருந்து நிைலய

17

609

ெசய்யது சுைலமான் ேபருந்து

ெவளிப்புறக்கைட எண். 49 F
நிைலய ெவளிப்புறக் கைட எண். 3
18

611

S.பாலகிருஷ்ணன், ேபருந்துநிைலய
ெவளிப்புறக்கைட எண்.49 R

19

513

ெசய்யது சுைலமான் ேபருந்து
நிைலய ெவளிப்புறக் கைட எண். 5

20

514

இ.தட்சிணா மூ<த்தி
தினசr சந்ைத உட்புறக்கைட எண்.6

21

515

இ.பாலசுப்பிரமணியன்

22

516

பி.ெசல்லத்துைர

தினசr சந்ைத உட்புறக்கைட எண். 7
தினசr சந்ைத உட்புறக் கைட எண்.
8
23

517

பி.ெசல்லத்துைர
தினசr சந்ைத உட்புறக்கைட எண். 9

24

518

ெசல்லத்துைர
தினசr சந்ைத உட்புறக்கைட எண்.
10

25

519

இசக்கிமுத்து
தினசr சந்ைத உட்புறக்கைட எண்.
11

26

520

இசக்கிமுத்து
தினசr சந்ைத உட்புறக்கைட எண்.
12

27

521

அய்யப்பன்
தினசr சந்ைத ெவளிப்புறக் கைட
எண்.1

28

522

மணிகண்டன்
தினசr சந்ைத ெவளிப்புறக்கைட
எண்.2

29

523

பி.ெசல்லத்துைர
தினசr சந்ைத ெவளிப்புறக் கைட

எண்.3
30

524

S.P.அய்யப்பன்

10 x8=80

874

1005

10 x8=80

899

1034

10 x8=80

874

1005

10 x8=80

874

1005

10 x12=120

874

1005

20 x9=180

874

1260

10 x10=100

969

1114

10 x10=100

610

1000

10 x10=100

1087

1250

10 x10=100

748

1000

10 x10=100

730

1000

10 x10=100

730

1000

10 x10=100

443

1000

10 x10=100

443

1000

10 x10=100

443

1000

10 x10=100

443

1000

6 x6=36

173

360

6 x6=36

173

360

8 x8=64

1521

1749

7x9=63

805

926

தினசr சந்ைத ெவளிப்புறக் கைட
எண்.4
31

525

நி<மல்குமா<
தினசr சந்ைத ெவளிப்புறக் கைட
எண்.5

32

526

பி.அழைகயா
தினசr சந்ைத ெவளிப்புறக் கைட
எண்.6

33

529

முகமது பண்ைணயா<
தினசr சந்ைத ெவளிப்புறக் கைட
எண். 9

34

530

சுப்ைபயா பிள்ைள
தினசr சந்ைத ெவளிப்புறக் கைட
எண். 10

35

531

ெபான்னுச்சீனி
தினசr சந்ைத ெவளிப்புறக்கைட
எண். 11

36

502

பி.வி.நடராஜன்
வாரச்சந்ைத கைட எண்.1

37

503

ஹrஹரசுப்பிரமணியன்
வாரச்சந்ைத கைட எண் 2

38

504

D.ராஜ்
வாரச்சந்ைத கைட எண். 3

39

505

குமாரசாமி

40

506

அருைம நாயகம்

வாரச்சந்ைத கைட எண். 4
வாரச்சந்ைத கைட எண். 5
41

507

ஞானததுைர
வாரச்சந்ைத கைட எண்.6

42

508

பி.வி.நடராஜன்
வாரச்சந்ைத கைட எண். 7

43

509

பி.வி.நடராஜன்
வாரச்சந்ைத கைட எண். 8

44

510

பி.வி.நடராஜன்

45

511

பி.கேணசன்

வாரச்சந்ைத கைட எண். 9
வாரச்சந்ைத கைட எண். 10
46

577

ெதன்றல் ெபண்கள் குழு நடத்தும்

47

537

கஸ்தூrபாய் ெபண்கள் குழு

ெபட்டிக்கைட
நடத்தும் ெபட்டிக்கைட
48

610

பி.உதயசங்க<
ேபருந்து நிைலய உட்பக்கம் கைட

49

12132

ேக.இசக்கிராஜன்
ேபருந்து நிைலய ெவளிப்புறக்கைட

எண். 49P
50

10115

பாலசுப்பிரமணியன்

7 x9=63

863

992

20 x15=300

4658

5357

ேபருந்து நிைலய ெவளிப்புறக்கைட
எண் 49K
51

121310

பிச்சுராஜ்
ேபருந்து நிைலய ைசவ சிற்றுண்டி

அலுவலகக்குறிப்பு..
நாடாளுமன்ற ேத<தல் நன்னடத்ைத விதி நைடமுைறயில் இருந்த
காரணத்தால் ேமற்படி குத்தைக இனங்கைள புதுப்பித்தல் ெசய்ததற்கு பின்ேனற்பு
வழங்கலாம்.
த+<மானம் எண். 162
அனுமதி வழங்கப்பட்டது
மன்றப்ெபாருள்..4
இந்நகராட்சி அலுவலகத்தில் கணக்கு பிrவு மற்றும் ெபாது சுகாதார
பிrவில் உள்ள மானிட்ட< பழுதாகி உள்ளைத பழுது ந+ க்க இயலாத காரணத்தால்
புதிதாக இரண்டு மானிட்டரும்,
கணினியில்

அலுவலகத்தில் அைனத்து நடவடிக்ைககளும்

ேமற்ெகாள்ள ேவண்டியிருப்பதால் கூடுதலாக ெபாது பிrவு,

வருவாய் பிrவு மற்றும் சுகாதார பிrவு
வசூல் ைமயத்திற்கு

தலா ஒவ்ெவாரு கணினியும், கணினி

80 கலம் டாட் ேமட்rக் பிrண்ட< ஒன்றும்

ேதைவப்படுவதால் புதிதாக 3 எண்ணம் கணினி மற்றும் 80 கலம் டாட் ேமட்rக்
பிrண்ட< ஒன்றும்

ெகாள்முதல் ெசய்யவும்,

அதற்காகும் உத்ேதச ெசலவினம்

ரூ. 2.00 இலட்சத்ைத நகராட்சி வருவாய் மற்றும் மூலதனநிதியில்
ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு..
1.

கணினி,

பிrண்ட<

மற்றும்

மானிட்ட<

ெகாள்முதல்

ெசய்ய

மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
2.

ேமற்படி

ெசலவினத்ைத

நகராட்சி

வருவாய்

மற்றும்

நிதியில் ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
த+<மானம் எண். 162
அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.
மன்றப்ெபாருள்..5

மூலதன

இந்நகராட்சி கணினி பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்பட்டும் 5 KVA UPS
Front Line System & Service (P) Limited நிறுவனத்திடம் நகராட்சி நி<வாக ஆைணய<,
ெசன்ைன அவ<கள் அலுவலகம் வாயிலாக 2014 ஆம் ஆண்டு இந்நகராட்சியில்
நிறுவப்பட்டது.

ேமற்படி 5 KVA UPS

பழுதைடந்து விட்டது.

17.05.2019 அன்று ஏற்பட்ட மின்னலில்

தற்ேபாது ேமற்படி UPS க்கு பழுது ந+ க்க உத்திரவாதம்

காலம் முடிவைடந்து விட்டதால் ெவளி நிறுவனம் மூலம் பழுது ந+ க்கவும்,
அதற்காகும் உத்ேதச ெசலவினம் ரூ. 15,000/-க்கும் ேமற்படி ெசலவினத்ைத
நகராட்சி வருவாய் மற்றும் மூலதனநிதியில் ேமற்ெகாள்ளவும், அலுவலகத்தில்
அைனத்து நி<வாக பணிகளும் கணினி மூலம் நைடெபற்று வருவதால் அவசர
அவசியம் கருதி விைலப்புள்ளி ேகாrயதற்கும்,

வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகளின்

ஒப்புேநாக்குப்பட்டியலில்
வ.

பணியின் விவரம்

எண்

காசி பவ<

புேராடான்

பிரண்ட்ைலன்

சிஸ்டம் &

ெடக்னாலஜிஸ்,

சிஸ்டம் &

ச<வஸஸ்,
+

ெசன்ைன

ச<வஸஸ்,
+

ெசன்ைன
1

நகராட்சி அலுவலகத்தில்
உள்ள 5 KVA திறன்

ெசன்ைன

ரூ. 13750 + 18%
GST

ரூ. 13600 + 18%
GST

ரூ. 12000/-

ெகாண்ட UPS பழுது
ந+ க்கம் ெசய்தல்
குைறந்த பட்ச விைலவிகிதமாக ரூ. 12000/-க்கு விைலப்புள்ளி வழங்கியுள்ள
பிரண்ட்ைலன் சிஸ்டம் & ச<வஸஸ்,
+
ெசன்ைன என்ற நிறுவனத்திற்கு பணி
உத்திரவு வழங்கியதற்கும் மன்ற ஒப்புதல் ேவண்டப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு..
1.

மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

2.

ேமற்படி

ெசலவினத்ைத

நகராட்சி

வருவாய்

மற்றும்

மூலதனநிதியில் ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்
த+<மானம் எண். 164
அங்கீ கrக்கப்பட்டது.
மன்றப்ெபாருள்..6
இந்நகராட்சி கணினி பிrவில் 5 KVA UPS
இரண்டு UPS

உள்ளது.

ஆண்டு வாங்கப்பட்டு,

ேமற்படி

மற்றும் 3 KVA UPS

என

3 KVA UPS ஆனது 6 ேபட்டrயுடன் 2010 ஆம்

தற்ேபாது ேபட்டr மட்டும் பழுதாகி உள்ளது. 5 KVA UPS 12

ேபட்டrயுடன் 2014 ஆம் ஆண்டு வாங்கப்பட்டு, தற்ேபாது 30 நிமிடத்திற்கு
குைறவாக தான் (Backup)பயன்படுத்தக்கூடிய நிைலயில் உள்ளது. எனேவ,

3 KVA

UPS –க்கு 6 ேபட்டrயும், 5 KVA UPS-க்கு 12 ேபட்டrயும் (பைழய ேபட்டrைய ெகாடுத்து
விட்டு) புதிதாக வாங்கி ெபாருத்தவும்,

ேமற்படி ேபட்டrகள் ெகாள்முதல் ெசய்ய

உத்ேதச ெசலவினம் ரூ. 1.20 இலட்சத்ைத நகராட்சி வருவாய் மற்றும்
மூலதனநிதியில் ேமற்ெகாள்ளவும் மன்ற அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு..
1.

மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

2.

ேமற்படி

ெசலவினத்ைத

நகராட்சி

வருவாய்

மற்றும்

மூலதனநிதியில் ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்
த+<மானம் எண். 165
அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
மன்றப்ெபாருள்..7
ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சி ெபாது சுகாதார பிrவில் உள்ள டம்ப<
பிேளச< வாகனம் எண். TN 76 P 8356 க்குrய தகுதிச்சான்று 06.08.2019 அன்றுடன்
முடிவைடவதால்,

தகுதிச் சான்று ெபறுவதற்கான பழுது பணிகள்

ேமற்ெகாள்வதற்கும்,

அதற்காகும் உத்ேதச ெசலவினம் ரூ.48,000/-க்கும்,

ேமற்படி

ெசலவினத்ைத நகராட்சி வருவாய் மற்றும் மூலதனநிதியில் ேமற்ெகாள்ளவும்
மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு
1.

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

2.

ேமற்படி

ெசலவினத்ைத

நகராட்சி

வருவாய்

மற்றும்

மூலதனநிதியில் ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
த+<மானம் எண். 166
அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
மன்றப்ெபாருள்..8
511

ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சி 2019-2022(மூன்றாண்டுகள்) ஆண்டு

வைரயி577லான காலத்திற்கு குத்தைக இனங்களின் அனுபவ உrமத்திற்குrய
ஏலம் மற்றும் 537ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாr அறிவிப்பு தினசr நாளிதழிலில்
விளம்பரம் ெவளியிட்டத610ற்கும்,

ேமற்படி விளம்பரம் தினபூமி நாளிதழில்

2

ஜூன் 2019 அன்று

ெவளியிட்டு அதற்குrய பட்டியல்படி ரூ. 23688/- ேமற்படி

நிறுவனத்திற்கு வருவாய் மற்றும் மூலதனநிதியிலிருந்து வழங்கவும் மன்றத்தின்
அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு..
1.

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

2.

ேமற்படி

ெசலவினம்

ரூ.

23688/-

நகராட்சி

வருவாய்

மற்றும்

மூலதனநிதியில் ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்
(ந.க.எண். 3090/2015/வ.ஆ)
த+<மானம் எண். 167
அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
மன்றப்ெபாருள்..9
ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சி பகுதியில் குடிந+ < இைணப்பு இல்லாத
குடியிருப்புகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றிற்கு தமிழ்நாடு நக<ப்புற நிதி
மற்றும் கட்டுமான வள<ச்சி கழகம் லிமிெடட், ெசன்ைன (TUFIDCO) வாயிலாக வட்டியில்லா
கடன் மூலம் குடிந+ < இைணப்பு வழங்க, நகராட்சி நி<வாக ஆைணய<, ெசன்ைன
அவ<களின் ெசயல்முைற ஆைண எண்.13277/2018/WS1, நாள்.. 03.07.2018ன் கீ ழ் நி<வாக
அனுமதி வழங்கப்பட்டு, நகராட்சி நி<வாக ஆைணயரக தைலைம ெபாறியாள<, ெசன்ைன
அவ<களது ெசயல் முைற ஆைண எண். 13277/2018/DO2, நாள்.. 26.12.2018ன் கீ ழ் ெதாழில் நுட்ப
அனுமதி வழங்கப்பட்டு 18.01.2019 அன்று ஒளிவுமைறவற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி ெபறப்பட்டு,
நக<மன்ற த+<மானம் எண். 109 நாள்.. 22.01.2019ல் ஒப்புத்ல் ெபறப்பட்டு, 31.01.2019 அன்று பணி
உத்திரவு வழங்கப்பட்டு தற்ேபாது குடியிருப்பு மற்றும் வணிக நிறுவனங்களுக்கு குடிந+<
இைணப்பு வழங்கும் பணி நைடெபற்று வருகிறது.
ேமற்படி குடியிருப்புகள் மற்றும் குடியிருப்பு இல்லாத கட்டிடங்களுக்கு
வழங்கப்படும் குடிந+ < இைணப்புகளுக்கு கீ ழ்க்கண்ட விபரப்படி கட்டணம் நி<ணயம்
ெசய்யவும்
சிமிண்ட் சாைலயில் உள்ள

குடியிருப்பு

குடியிருப்பு இல்லாத

கட்டிடங்களுக்கு குடிந+ < இைணப்பு

கட்டிடங்கள்

கட்டிடங்கள்

வழங்க
1

ைவப்புத் ெதாைக

ரூ. 5000/-

ரூ. 10000/-

2

மதிப்பீ ட்டு கட்டணம்

ரூ. 3645/-

ரூ. 3645/-

3

சாைல பராமrப்பு கட்டணம்

ரூ. 4235/-

ரூ. 4235/-

4

ேமற்பா<ைவ கட்டணம்

ரூ. 750/-

ரூ. 750/-

ெமாத்தம்

ரூ. 13,630/-

ரூ. 18,630/-

தா< சாைலயில் உள்ள

குடியிருப்பு

குடியிருப்பு இல்லாத

கட்டிடங்களுக்கு குடிந+ < இைணப்பு

கட்டிடங்கள்

கட்டிடங்கள்

வழங்க
1

ைவப்புத் ெதாைக

ரூ. 5000/-

ரூ. 10000/-

2

மதிப்பீ ட்டு கட்டணம்

ரூ. 3576/-

ரூ. 3576/-

3

சாைல பராமrப்பு கட்டணம்

ரூ. 3666/-

ரூ. 3666/-

4

ேமற்பா<ைவ கட்டணம்

ரூ.

ரூ. 750/-

ெமாத்தம்

ரூ. 12992/-

750/-

ரூ. 17,992/-

ேமற்கண்ட கட்டணங்கைள 10 சமதவைணகளாக பிrத்து 6 மாதங்களுக்கு ஒருமுைற
ெசாத்துவrயுடன் வசூல் ெசய்யவும் மன்ற அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு..
ேமற்கண்ட கட்டணத்ைத நி<ணயம் ெசய்ய மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
த+<மானம் எண். 168
அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
மன்றப்ெபாருள்..10
ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சி பகுதியில் 29.05.2019 அன்று ெபாழிந்த மைழ
ெபாழிவினால் ஏற்பட்ட மின்னல் இடியின் காரணத்தினால் பழுதைடந்த 26 குழல்
விளக்குகள் மற்றும் 6 ேசாடியம் ஆவி விளக்குகள் பழுது ந+ க்கம் ெசய்ய அனுமதி
அதற்காகும் ெசலவினத்ைத நகராட்சி வருவாய் மற்றும் மூலதனநிதியில்
ேமற்ெகாள்ளவும், ேமற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி விைலப்புள்ளி ேகாரப்பட்டு
வரப்ெபற்ற விைலப்புள்ளிகளின் ஒப்புேநாக்குப்பட்டியல்
வ. எண்

1

பணியின் விவரம்

150வாட்ஸ் ேசாடியம் ஆவி

ஸ்டா<

இப்ராஹிம்

ராம் எண்ட<பிைரசஸ்,

எலக்ட்rகல்ஸ்,

எலக்ட்rகலஸ,

நாக<ேகாவில்

ெதன்காசி

ெதன்காசி

ரூ.1860/-

ரூ.1850/-

ரூ.1760/-

ரூ.410/-

ரூ.410/-

ரூ.350/-

ரூ 295/-

ரூ 295/-

ரூ 210/-

ரூ. 420/-

ரூ. 410/-

ரூ. 280/-

ரூ.195/-

ரூ.192/-

ரூ.170/-

ரூ.42/-

ரூ.41/-

ரூ.40/-

ரூ. 12/-

ரூ. 10/-

ரூ. 10/-

ரூ. 10/-

ரூ. 9/-

ரூ. 9/-

விளக்கு ேசாக் (ஒன்றுக்கு)
2

150 வாட்ஸ் ேசாடியம்
ஆவி பல்பு(ஒன்றுக்கு)

3

150 வாட்ஸ் இக்னிட்ட<

4

ேசாடியம் கண்டன்ச<

(ஒன்றுக்கு)
(ஒன்றுக்கு)
5

40 வாட்ஸ் ேசாக்
(ஒன்றுக்கு)

6

40 வாட்ஸ் டியூப் ைலட்
(ஒன்றுக்கு)

7

40 வாட்ஸ் ஸ்டா<ட<
(ஒன்றுக்கு)

8

40 வாட்ஸ் ேஹால்ட<
(ஒன்றுக்கு)

மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு..
வரப்ெபற்ற 3 விைலப்புள்ளிகளில் குைறந்தபட்ச விைலவிகிதம் வழங்கியுள்ள ராம்
எண்ட<பிைரசஸ் நிறுவனத்தின் விைலப்புள்ளிக்கு ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
த+<மானம எண் 169
அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
மன்றப்ெபாருள்..11

ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சி அலுவலக ஜ+ப் வாகனம் எண். TN 76 AA 1237
தற்ேபாது நல்ல நிைலயில் அலுவலக பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது.
அலுவலக பணி ெதாட<பாக நகராட்சி நி<வாக மண்டல இயக்குந< அலுவலகம்,
மாவட்ட ஆட்சிய< அலுவலகம் மற்றும் பிற அலுவலகத்திற்கும், உய<ந+ தி மன்ற
மதுைர கிைள ேபான்ற இடங்களுக்கும் அடிக்கடி அலுவலக பணி ெதாட<பாக
ெசன்று வரப்படுகிறது

என்பதால், நி<வாக நலன் கருதி இந்த வாகனத்திற்கு

குளி< சாதனம் வசதி ேமற்ெகாண்ட்டிடவும்,

அதற்கான உத்ேதச ெசலவினம் ரூ.

50000/-ஐ நகராட்சி வருவாய் மற்றும் மூலதனநிதியில் ேமற்ெகாள்ளவும் மன்ற
அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது.
அலுவலககுறிப்பு
1.

மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

2.

ேமற்படி

ெசலவினத்ைத

நகராட்சி

வருவாய்

மற்றும்

மூலதனநிதியில் ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
த+<மானம் எ.ண 170
அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

