19.06.2019
மன்றப்ெபாருள்...1
இந்நகராட்சி அலுவலக பயன்பாட்டிற்கு ேதைவயான எழுதுெபாருட்கள்/பதிேவடுகள்
குைறவாக

உள்ள

காைரக்குடி

காரணத்தினால்

அச்சகத்திலிருந்து

ஆண்டிற்கான

உத்ேதச

ெசலவி

ேமற்படி

ெபாருட்கள்

ெகாள்முதல்
ரூ.

5,00,000/-

மாவட்ட

ெசய்வதற்கு
(ஐந்து

கூட்டுறவு

2019-2020க்கான

லட்சம்)

மன்றத்தின்

அச்சகம்,
நடப்பு
அனுமதி

ேவண்டப்படுகிறது.
அலுவலக

குறிப்பு.

.

1.அவசர அவசியம் கருதி ஆைணயாளB அவBகளின் முன் அனுமதி ெபற்று
ெகாள்முதல் ெசய்த்தைன மன்றப் பின்ேனற்வு வழங்கி அனுமதிக்கலாம்.
2.ெசலவினத்திைன வருவாய் மற்றும் மூலதனநிதி மூலம் ெசலவிட மன்றம்
அனுமதி வழங்கலாம்.
தHBமானம் எண். 148
அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
மன்றப்ெபாருள்..2
ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சியின் 2018-2019ம் ஆண்டுக்கான நிBவாக அறிக்ைக
மன்றத்தின் பாBைவக்கும் பதிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது.
அலுவலக்குறிப்பு..
மன்றம் பதிவு ெசய்யலாம்.
தHBமானம் எண். 149
பதிவு ெசய்யப்பட்டது
மன்றப்ெபாருள்..3
ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சி அலுவலகத்தில் தட்டச்சB பணியிடம் காலியாக இருந்து
வருவதால்
பணிக்கு

அலுவலக

பணிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளி

பாதிக்காத

அடிப்பைடயில்

வண்ணம்,

தனியாB

கணினியில்

மூலமாக

தட்டச்சு

தட்டச்சு

பணி

ெசய்யும்
அனுமதி

காலமானது மாBச் 2019 முடிந்து விட்டது. நடப்பு நிதியாண்டு 2019 – 2020-க்கு விைலப்புள்ளி
ேகாr நடவடிக்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண்டும் ஆனால் தற்ேபாது ேதBதல் நன்னடத்ைத
விதி நைடமுைறயில் இருந்து வந்ததால், ஏப்ரல் 2019 மற்றும் ேம 2019 மாதத்திற்கும் 20182019 ஆண்டு விைலப்புள்ளி விகிதத்தில் பணி ேமற்ெகாண்டதற்கு பின்ேனற்பும்,

நடப்பு

நிதியாண்டு 2019 – 2020-க்கு கணினியில் தட்டச்சு ேமற்ெகாள்வதற்கு உத்ேதச ெசலவினம்
ரூ. 1,30,000/-க்கு அனுமதியும்,

விைலப்புள்ளி ேகாரப்பட்டு கீ ழ்க்கண்ட விபரப்படி வரப்ெபற்ற

விைலப்புள்ளிகளின் ஒப்புேநாக்குப்பட்டியலுக்கு
வ.
எண்

பணியின் விபரம்

மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது.

க்யூெடல்

எஸ்ஸாB

பிரண்ட்ஸ்

கம்யூட்டBஸ்

சிஸ்டம்ஸ்,

கம்யூட்டBஸ்,

(ம)

ெதன்காசி

ெசங்ேகாட்ைட

ெசன்டB

டிடிபி

நிறுவன

நிறுவன

நிறுவன

விைலப்புள்ளி

விைலப்புள்ளி

ரூ.10/-

ரூ.

விைலப்புள்ளி
1

நகராட்சி

ரூ.9/-

அலுவலகத்தில்

ஒன்றிற்கு)

கணினியில்

(பக்கம்

(பக்கம்

ஒன்றிற்கு)

11/-

(பக்கம்

ஒன்றிற்கு)

தட்டச்சு

ெசய்யும்

பணி

ேமற்ெகாள்ள(பக்கம்
ஒன்றிற்கு

விைல

விபரம்)
அலுவலக்குறிப்பு..
1.

ஏப்ரல் 2019 மற்றும் ேம 2019 மாதத்திற்கும் 2018-2019 ஆண்டு விைலப்புள்ளி
விகிதத்தில் பணி ேமற்ெகாண்டதற்கு பின்ேனற்பு வழங்கலாம்.

2.

ெபறப்பட்ட விைலப்புள்ளிகளில் கணினியில் தட்டச்சு ெசய்வதற்கு பக்கம்
ஒன்றிற்கு ரூ. 9/- என்ற விைல விகிதத்தில் குைறந்த பட்ச விைலவிகிதம்
வழங்கியுள்ள க்யூெடல் கம்யூட்டBஸ் (ம) டிடிபி ெசன்டB நிறுவனத்தின்
விைலப்புள்ளிக்கு ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

3.

பணியின் அவசர அவசியம் கருதி விைலப்புள்ளி ேகாrயதற்கும், ேமற்படி
பணிக்குrய

ெசலவினத்ைத

நகராட்சி

வருவாய்

மற்றும்

மூலதன

நிதியில் ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
தHBமானம் எண்.150
குைறந்த விைலப்புள்ளி அங்கீ கrக்கப்பட்டது.
மன்றப்ெபாருள்..4
ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சி பகுதியில் ேக.சி.சாைல நH Bத்ேதக்க நிைலயத்தில்
உள்ள ேமல்நிைல நH Bத்ேதக்கத் ெதாட்டிக்கு கூடுதல் பணிகள் (Iron & G.I.Angle with G.I.Sheet மூடி,
ஏணி,

அளவு மானி மற்றும் மின்சார பணிகள் ேமற்ெகாள்ள நகBமன்ற தHBமானம் எண்.

128 நாள். 23.02.2019ன் கீ ழ் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டு ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டு,

கீ ழ்க்கண்ட

விபரப்படி 06.03.2019 அன்று வரப்ெபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புேநாக்குப்பட்டியலுக்கு
மன்றத்தின் பாBைவக்கும் முடிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது.
வ.

பணியின் விவரம்

மதிப்பீ ட்டுத்

எண்
1

ஒப்பந்தக்காரB ெபயB

ெதாைக
ேக.சி.சாைல நH Bத்ேதக்க
நிைலயத்தில்

உள்ள

1.20 லட்சம்

விகிதம்
திரு.எஸ்.ேசக்உதுமான்

0.27%

ஹ்க்கிம்

மதிப்பீ ட்டிற்கு

ேமல்நிைல

குைறவு

நH Bத்ேதக்கத் ெதாட்டிக்கு

திரு.யு.ேசக்

கூடுதல் பணிகள் (Iron &

காதB

G.I.Angle with G.I.Sheet மூடி,

ஒப்பந்தப்புள்ளி

அப்துல்

1.51%
மதிப்பீ ட்டிற்கு
கூடுதல்

ஏணி,

அளவு

மற்றும்

மானி

மின்சார

பணிகள் ேமற்ெகாள்ள
அலுவலக்குறிப்பு..
வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த பட்ச விைலவிகிதமாக 0.27%
மதிப்பீ ட்டிற்கு குைறவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு. எஸ்.ேசக் உதுமான் ஹக்கிம்
என்பவருைடய ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு அவசிய அவசரம் கருதி பணி உத்திரவு வழங்கியதற்ம்
மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
தHBமானம் எண். 151
குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அங்கீ கrக்கப்பட்டது.
மன்றப்ெபாருள்..5
ெசங்ேகாட்ைட

நகராட்சி

ெபாது

சுகாதார

பிrவிற்கு

2019

–

2020-ம்

ஆண்டிற்கு

ேதைவயான கிருமிநாசினிகள் (நHற்றிய சுண்ணாம்பு தூள், பிள Hச்சிங் பவுடB, பீனாயில்)
ெகாள்முதல்
ெசலவினம்

ெசய்வதற்கும்,
ரூ.3.00

ேமற்படி

இலட்சத்ைத

கிருமிநாசினிகள்

வருவாய்

மற்றும்

ெகாள்முதல்

மூலதனநிதியில்

ெசய்ய

உத்ேதச

ேமற்ெகாள்ளவும்

மன்ற அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது.
அலுவலக்க்குறிப்பு..
1.
2.

மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்
ேமற்படி

ெசலவினத்ைத

நகராட்சி

வருவாய்

மற்றும்

மூலதனநிதியில்

ேமற்ெகாள்ளலாம்.
தHBமானம் எண். 152
அனுமதி வழங்கப்பட்டது
மன்றப்ெபாருள்..6
சாைலேயார வியாபாrகள் (வாழ்வாதார பாதுகாப்பு மற்றும் ஓழுங்குமுைற) சட்டம்
2014 (மத்திய சட்டம் எண். 7/2014) 37-வது பிrவின் கீ ழ் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்கள்
மற்றும் தமிழ்நாடு சாைலேயார வியாபாrகள் (வாழ்வாதார பாதுகாப்பு மற்றும் விற்பைன
ஒழுங்குமுைற) விதிகள் 2015 மற்றும் தமிழ்நாடு சாைலேயார வியாபாrக்ள் (வாழ்வாதார
பாதுகாப்பு, விற்பைன ஒழுங்குமுைற மற்றும் உrம்ம் வழங்குதல்) திட்டம் 2015 ன் கீ ழ்
ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள

விதிகளின்

கீ ழ்

ெசங்ேகாட்ைட

நகராட்சிக்கான

சாைலேயார

வியாபாrகள் (வாழ்வாதார பாதுகாப்பு மற்றும் விற்பைன ஒழுங்குமுைற) துைண விதிகள்
2018 ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகள் சட்டம் 1920 அத்தியாயம் 14 பிrவு 306 மற்றும்
அதன்

உட்பிrவுகளில்

ஏற்படுத்தப்படும்

வழங்கப்பட்டுள்ள

திருத்தங்களுக்கு

உட்பட்டும்

அதிகாரங்களின்படியும்
மற்றும்

சாைலேயார

அவற்றிற்கு

விற்பைனயிைன

ஒழுங்குபடுத்தவும்,
(வாழ்வாதார

ெசங்ேகாட்ைட

பாதுகாப்பு

மற்றும்

நகராட்சிக்கான

விற்பைன

சாைலேயார

ஒழுங்கு

முைற)

வியாபாrகள்

துைண

விதிகள்

2018

ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
ேமற்கண்ட

வைரவு

ைவக்கப்படுகிறது.

துைண

விதிகள்

மன்றத்தின்

பாBைவக்கும்

ஒப்புதலுக்கும்

ேமலும், நகராட்சி நிBவாக ஆைணயB, ெசன்ைன அவBகளின் கடிதம்

ந.க.எண்.7366/2016/UPA2 , நாள். 03.09.2018-ல் ெதrவிக்கப்பட்டுள்ளவாறு ேமற்கண்ட வைரவு
துைணவிதிகைள சாைலேயார வியாபாrகள் (வாழ்வாதார பாதுகாப்பு மற்றும் விற்பைன
ஒழுங்குமுைற)
வழிமுைறகைள
அறிவிக்ைக

சட்டம்
பின்பற்றி

ெசய்வதற்கும்

2014

பிrவு(3)-ன்

அதன்

அடிப்பைடயில்

அதற்குrய

படி

கீ ழ்க்கண்டவாறு

திருெநல்ேவலி

ெசலவினங்களுக்கும்

புைனயப்பட்ட

மாவட்ட
மன்றத்தின்

அரசிதழில்
அனுமதி

ேவண்டப்படுகிறது.
1)

ேமற்கண்ட தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் வைரவு துைண விதிகள் குறித்து ெபாது
மக்களிடமிருந்து

ஆட்ேசபைனகள்

மற்றும்

கருத்துைறகள்

ெபரும்

ெபாருட்டு

தினசr நாளிதழில் பிரசுரம் ெசய்தல்.
2)

ெபாதுமக்களிடமிருந்து

ெபறப்பட்ட

ஆட்ேசபைணகள்

மற்றும்

கருத்துைரகள்

இறுதி ெசய்தல்.
3)

மன்றத்தின் இறுதி ஒப்புதல் ெபறுதல் மற்றும் மாவட்ட அரசிதழில் அறிவிக்ைக
ெசய்தல்.

அலுவலக குறிப்பு..
1.

வைரவு துைண விதிகள் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

2.

தமிழ்

மற்றும்

ஆங்கிலம்

வைரவு

துைண

விதிகள்

மாவட்ட

அரசிதழில்

அறிவிக்ைக ெசய்ததற்கும், ேமற்கண்ட நகராட்சி நிBவாக ஆைணயB, ெசன்ைன
அவBகளின் கடிதத்தில் ெதrவித்துள்ள வழிமுைறகைள பின்பற்றி நடவடிக்ைக
ேமற்ெகாள்வதற்கும் அனுமதி வழங்கலாம்.
3.

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் வைரவு துைண விதிகள் குறித்த அறிவிப்பு தினசr
நாளிதழில் பிரசுரம் ெசய்வதற்கும் மற்றும் மாவட்ட அரசிதழில் அறிவிக்ைக
ெசய்வதற்குrய

ெசலவினங்கள்

அவBகளின்

ெசயல்முைறகள்

ேமற்கண்ட

திட்டத்திைன

வழங்கப்பட்டுள்ள

நகராட்சி

நிBவாக

ந.க.எண்.19645/2016/UPA1,

ெசயல்படுத்துவதற்கு

அரசுமானியத்

ஆைணயB,
நாள்.

ஏதுவாக

ெதாைகயிலிருந்து

மன்றம்

ெசன்ைன

20.01.2017-ன்

படி

இந்நகராட்சிக்கு

ேமற்ெகாள்வதற்கும்
அனுமதிக்கலாம்.

தHBமானம் எண். 153
பதிவு ெசய்யப்பட்டது.
மன்றப்ெபாருள்..7
ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சியில் கீ ழ்க்காணும் அட்டவைணயில் குறிப்பிட்டுள்ள
குத்தைக இனத்திற்கான 2019 – 2020 முதல்

2021 – 2022

முடிய மூன்று

ஆண்டிற்கான ெபாது

ஒப்பந்தப்புள்ளி/ஏலம்

31.05.2019

ஒப்பந்தப்புள்ளி/ஏலப்புள்ளிகளின்

அன்று

ேகாரப்பட்டு,

19.06.2019

ஒப்புேநாக்குப்பட்டியல்

அன்று

மன்றத்தின்

ெபறப்பட்ட

பாBைவக்கும்,

ேமற்படி நகராட்சி ஆடு அறுக்கும் மைன ஒப்பந்தப்புள்ளி/ஏலம் எவரும் ேகார முன்வராத
காரணத்தினால்

மறு

ஒப்பந்தப்புள்ளி/ஏலம்

ேகார

அனுமதிக்கும்

மன்ற

அனுமதி

ேவண்டப்படுகிறது.
வ.

குத்தைக இனம்

எண்.
1

ஒப்பந்தப்புள்ளி/ஏலத்ெதாைக

ெபயB
ெசங்ேகாட்ைட

திரு.கு.ெலட்சுமணன்

நகராட்சி

த/ெப.குமாரேவல்

ேபரூந்து

19/22, மந்திரம் ெதரு

நிைலயத்தில்

ேக.சி.ேராடு, ெசங்ேகாட்ைட

ேபரூந்து
நுைழவு
கட்டணம் வசூல்
ெசய்யும்

2

ஒப்பந்தப்புள்ளி/ஏலத்தாரrன்

திரு.பி.சுடைலமுத்து
1-1-50,
கற்குடி ெமயின் ேராடு

ெசங்ேகாட்ைட

திரு.கு.ெலட்சுமணன்

நகராட்சி

த/ெப.குமாரேவல்

ேபரூந்து

19/22, மந்திரம் ெதரு

நிைலயத்தில்

ேக.சி.ேராடு, ெசங்ேகாட்ைட

கழிப்பிடத்தில்
கட்டணம் வசூல்
ெசய்யும் உrம்ம்

ரூ.225720/-

த/ெப.பி.ச்சுமணி

குத்தைக உrம்ம்

உள்ள கட்டண

ரூ. 225770/-

கட்டைளகுடியிருப்பு

திரு.பி.சுடைலமுத்து

ரூ.67,550/-

ரூ. 67,000/-

த/ெப.பி.ச்சுமணி
1-1-50,
கற்குடி ெமயின் ேராடு
கட்டைளகுடியிருப்பு

3

ெசங்ேகாட்ைட

திரு.பி.வி.நடராஜன்

நகராட்சி

த/ெப.ேவல்சாமி

வாரச்சந்ைதயில்

தைலவனாB

குத்தைக வசூல்

36, சிவனுபாண்டி விலாஸ்

ெசய்யும் உrம்ம்

ராமசாமி ெதரு,

ரூ. 2,85,250/-

ெசங்ேகாட்ைட
திரு.கு.ெலட்சுமணன்

ரூ.284800/-

த/ெப.குமாரேவல்
19/22, மந்திரம் ெதரு
ேக.சி.ேராடு, ெசங்ேகாட்ைட
4

ெசங்ேகாட்ைட
நகராட்சி
ெதருக்களில் சிறு
வியாபாrகளிடம்
ெதருவசூல்
ெசய்யும் உrம்ம்

திரு.பி.வி.நடராஜன்
த/ெப.ேவல்சாமி
தைலவனாB
36, சிவனுபாண்டி விலாஸ்
ராமசாமி ெதரு,
ெசங்ேகாட்ைட

ரூ. 75,000/-

திரு.கு.ெலட்சுமணன்

ரூ. 74,800/-

த/ெப.குமாரேவல்
19/22, மந்திரம் ெதரு
ேக.சி.ேராடு, ெசங்ேகாட்ைட
அலுவலக்குறிப்பு..
1.

வrைச

எண்.

1ல்

உள்ள

நகராட்சி

ேபரூந்து

நிைலயத்தில்

ேபரூந்து

நுைழவு கட்டணம் வசூல் ெசய்யும் குத்தைக உrமத்திற்குrய இனத்தில்
இரண்டு ஏலதாரBகள் மட்டுேம கலந்து
ஏதும்

வரவில்ைல.

என்பவrன்

இரண்டு

உயBந்த பட்ச

ெகாண்டனB. ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஏலத்தாரBகளில்

ஏலக்ேகள்வி

திரு..கு.ெலட்சுமணன்

ெதாைக

ரூ.2,25,770/-

(இரண்டு

இலட்சத்து இருபத்தி ஐயாயிரத்து எழுநூற்றி எழுபது) மட்டும் என்பது
ெசன்ற

ஆண்டு

துைற

rதியாக

வசூல்

ெசய்த

ெதாைக

ரூ.

2,37,504/-

(இரண்டு இலட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூற்றி நான்கு) ஐ விட ரூ.
11,734/- குைறவாகவும், மூன்றாண்டு சராசr ெதாைக ரூ. 2,24,820/- (இரண்டு
இலட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரத்து எண்ணூற்றி இருபது) ஐ விட

ரூ.

950/- (ெதாள்ளாயிரத்து ஐம்பது) மட்டும் கூடுதலாகவும் உள்ளது. எனேவ,
திரு. கு.ெலட்சுமணன் என்பவrன் உயBந்தபட்ச ஏலக்ேகள்வி ெதாைகைய
அங்கீ கrத்து அன்னாருக்கு ஏல நிபந்தைனகளின்படி குத்தைக உrம்ம்
வழங்கலாம்.
2.

வrைச எண். 2ல் உள்ள ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சி ேபரூந்து நிைலயத்தில்
உள்ள

கட்டண

உrமத்திற்குrய
ெகாண்டனB.

கழிப்பிடத்தில்
இனத்தில்

கட்டணம்

இரண்டு

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஏலத்தாரBகளில்

வசூல்

ஏலதாரBகள்

ஏதும்

திரு..கு.ெலட்சுமணன்

ெசய்யும்

மட்டுேம

வரவில்ைல.
என்பவrன்

கலந்து
இரண்டு

உயBந்த

பட்ச

ஏலக்ேகள்வி ெதாைக ரூ.67,550/- (அறுபத்தி எழாயிரத்து ஐநூற்றி ஐம்பது)
மட்டும் என்பது ெசன்ற ஆண்டு துைற rதியாக வசூல் ெசய்த ெதாைக ரூ.
82,682/- (எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூற்றி எண்பத்தி இரண்டு) ஐ விட
ரூ. 15132/- (பதிைனந்தாயிரத்து நூற்றி முப்பத்திர இரண்டு) குைறவாகவும்,
மூன்றாண்டு
நானூற்றி

சராசr

ெதாைக

அறுபத்தி

எட்டு)

ரூ.
ஐ

(எழுபத்தி

72.468/விட

ரூ.

4918/-

இரண்டாயிரத்து
(நான்காயிரத்து

ெதாள்ளாயிரத்து பதிெனட்டு) மட்டும் குைறவாகவும் உள்ளது. பலமுைற
ஏலம்/ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டு ஒருவரும் ஏலம்/ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகார
முன்வராத்தாலும,

அனுமதிக்கப்பட்ட பணியிடங்கள் 116-ல் தற்ேபாது 20

பணியாட்கள் உள்ள நிைலயில் துைற rதியாக வசூல் ெசய்திட இயலாத
நிைலயில்

உள்ளதாலும்,

அங்கீ கrத்து

திரு.

குைறவான

உயBந்தபட்ச

கு.ெலட்சுமணன்

ேகள்வியிைன

என்பவருக்கு

ஏல

நிபந்தைனகளின்படி குத்தைக உrம்ம் வழங்கலாம்.
3.

வrைச

எண்.

குத்தைக

3ல்

வசூல்

உள்ள

ெசங்ேகாட்ைட

ெசய்யும்

உrமத்திற்குrய

ஏலதாரBகள் மட்டுேம கலந்து
வரவில்ைல.
உயBந்த
எண்பத்தி

பட்ச

நகராட்சி

வாரச்சந்ைதயில்

இனத்தில்

இரண்டு

ெகாண்டனB. ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ஏதும்

இரண்டு ஏலத்தாரBகளில் திரு. பி.வி.நடராஜன் என்பவrன்
ஏலக்ேகள்வி

ஐந்தாயிரத்து

ெதாைக

இருநூற்றி

ரூ.2,85,250/ஐம்பது)

(இரண்டு

மட்டும்

இலட்சத்து

என்பது

ெசன்ற

ஆண்டு

ஏலத்ெதாைக

ஒன்றாயிரத்து

ரூ.

2,81,689/-

அறுநூற்றி

(இரண்டு

எண்பத்தி

இலட்சத்து

ஒன்பது)

ஐ

விட

எண்பத்தி
ரூ.

3561/-

(மூன்றாயிரத்து ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒன்று) அதிகமாகவும், மூன்றாண்டு
சராசr ெதாைக ரூ. 2,68,408/- (இரண்டு இலட்சத்து அறுபத்திஎட்டாயிரத்து
நானூற்றி எட்டு) ஐ விட
நாற்பத்தி

இரண்டு)

பி.வி.நடராஜன்

ரூ. 16,842/- (பதினாறாயிரத்து எண்ணூற்றி

மட்டும்

என்பவrன்

கூடுதாலகவும்
உயBந்தபட்ச

உள்ளது.

எனேவ,

ஏலக்ேகள்வி

திரு.

ெதாைகைய

அங்கீ கrத்து அன்னாருக்கு ஏல நிபந்தைனகளின்படி குத்தைக உrம்ம்
வழங்கலாம்.
4.

வrைச எண். 3ல் உள்ள ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சி
வியாபாrகளிடம்

ெதருவசூல்

ெசய்யும்

இரண்டு ஏலதாரBகள் மட்டுேம கலந்து
ஏதும்

வரவில்ைல.

என்பவrன்

உயBந்த

இரண்டு
பட்ச

ெதருக்களில் சிறு

உrமத்திற்குrய

இனத்தில்

ெகாண்டனB. ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஏலத்தாரBகளில்

ஏலக்ேகள்வி

திரு.

ெதாைக

பி.வி.நடராஜன்

ரூ.75,000/-

(எழுபத்தி

ஐந்தாயிரம்) மட்டும் என்பது ெசன்ற ஆண்டு ஏலத்ெதாைக ரூ. 73,868/(எழுபத்தி மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்றி அறுபத்தி எட்டு) ஐ விட ரூ. 1132/(ஆயிரத்து

நூற்றி

முப்பத்தி

இரண்டு)

மட்டும

குைறவாகவும்,

மூன்றாண்டு சராசr ெதாைக ரூ. 70,406/- (எழுபதாயிரத்து நானூற்றி ஆறு)
ஐ விட

ரூ. 4594/- (நான்காயிரத்து ஐநூற்றி ெதான்னூற்றி நான்கு) மட்டும்

கூடுதாலகவும்

உள்ளது.

எனேவ,

திரு.

பி.வி.நடராஜன்

என்பவrன்

உயBந்தபட்ச ஏலக்ேகள்வி ெதாைகைய அங்கீ கrத்து அன்னாருக்கு ஏல
நிபந்தைனகளின்படி குத்தைக உrம்ம் வழங்கலாம்.
2.ேமற்படி நகராட்சி ஆடு அறுக்கும் மைன ஒப்பந்தப்புள்ளி/ஏலம் எவரும்
ேகார முன்வராத காரணத்தினால் மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி/ஏலம் ேகாரவும் மன்றம் ஒப்புதல்
வழங்கலாம்.
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1.

வrைச

எண்.

1,2,3

மற்றும்

4ல்

உள்ள

குத்தைக

இனங்களுக்கான

அதிகபட்ச ஏலக்ேகள்வி அங்கீ கrக்கப்பட்டது.
2.

அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

மன்றப்ெபாருள்..8
ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சி குடிநH B கட்டணம் திருத்துவது ெதாடBபாக துைணவிதிகள்
வைரவிைன நகராட்சி நிBவாக ஆைணயரக தைலைம ெபாறியாளB, ெசன்ைன அவBகள்
ந.க.எண். 32853/2018/குவ3 நாள். 08.05.2019ன் மூலம் ெபாது அங்கீ க ாரம் வழங்கப்பட்டு, ெபாது
மக்களிடம் ஆட்ேசபைனகள் மற்றும் கருத்துக்கள் ேகாr தினசr நாளிதழில் விளம்பரம்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதற்கும்,

ேமற்படி விளம்பரம் ேமற்ெகாண்ட வைகக்கு, மாைலமலB

நாளிதழிலின்

ரூ.

பட்டியல்

படி

5440/-

ஐ

நகராட்சி

ேமற்ெகாள்ளவும் மன்ற அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது.
அலுவலகக்குறிப்பு.
மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்

குடிநH B

மற்றும்

வடிகால் நிதியில்
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அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
மன்றப்ெபாருள்..9
ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சி ெபாது சுகாதார பிrவில் உள்ள ஆட்ேடா வாகனம் TN 76A
9568க்குrய தகுதிச் சான்று காலவாதியாகி விட்டதால்,

தகுதிச் சான்று ெபறுவதற்குrய

பழுது பணிகள் (கிளட் பிேளட், ஆக்ஸிேலட்டB ேகபிள், கிளட் ேகபிள், எலக்ட்rகல் ெசக்கப்,
பிேரக்

ெசக்கப், டிங்கrங்

ேவைல,

வண்டி

முழுவதும்

ெபயிண்டிங் ெசய்து ெபயிண்ட்

மூலம் எழுத்து பணிகள் ேமற்ெகாள்ளவும்,

அதற்காகும் உத்ேதச ெசலவினம் ரூ. 12500/-ஐ

வருவாய்

ேமற்ெகாள்ளவும்

மற்றும்

மூலதனநிதியில்

மன்றத்தின்

அனுமதி

ேவண்டப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு..
மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
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அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
மன்றப்ெபாருள்..10
நகராட்சி

நிBவாக

ஆைணயB,

ெசன்ைன

அவBகளின்

ெசயல்முைற

ஆைண

ந.க.எண். 2288/பி3/2019, நாள். 25.02.2019ன் படி ெசன்ைன நகராட்சி நிBவாக ஆைணயரகத்தில்
07.03.2019 அன்று நைடெபற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தில் திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பணிகைள
ெசயல்படுவதற்கான

ெகாள்ைக

மற்றும்

ெசயல்திட்டத்ைத

ஒவ்ெவாரு

நகராட்சியும்

தனித்தனியாக தயாB ெசய்து, நகராட்சி நிBவாக ஆைணயB, அவBகளின் ஒப்புதல் ெபற்று
மாவட்ட அரசிதழில் ெவளியிட ேவண்டும் என ெதrவிக்கப்பட்டது.
அதன்படி

இந்நகராட்சியில்

திடக்கழிவு

ேமலாண்ைம

பணிகள்

ெசயல்படுத்துவதற்கான ெகாள்ைக மற்றும் ெசயல் திட்டம் தயாB ெசய்யப்பட்டு நகராட்சி
நிBவாக

மண்டல இயக்குநB,

திருெநல்ேவலி

மூலமாக

நகராட்சி

நிBவாக

ஆைணயB,

ெசன்ைன அவBகளுக்கு ஒப்புதலுக்கு சமBப்பிக்கப்பட்டது.
நகராட்சி

நிBவாக

ந.க.எண்.2288/பி3/2019,

ஆைணயB,

நாள்.

26.03.2019ன்

ெசன்ைன
படி

அவBகளின்

இந்நகராட்சி

ெசயல்முைற

திடக்கழிவு

ஆைண

ேமலாண்ைம

பணிகைள ெசயல்படுத்துவதற்கான ெகாள்ைக மற்றும் ெசயல்திட்ட அறிக்ைகக்கு ஒப்புதல்
வழங்கப்பட்டு,

ேமற்படி

ெகாள்ைக

மற்றும்

ெசயல்திட்டம்

அறிக்ைகயிைன

மாவட்ட

அரசிதழில் ெவளியிட ேவண்டும் எனவும் ெதrவிக்கப்பட்டது.
எனேவ, இந்நகராட்சி திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பணிகைள ெசயல்படுத்துவதற்கான
ெகாள்ைக

மற்றும்

ெசயல்த்திட்டத்திைன,

நகராட்சி

நிBவாக

ஆைணயB,

ெசன்ைன

அவBகளின் அறிவுறுத்தலுக்கு இணங்க மாவட்ட அரசிதழில் ெவளியிடுவதற்கும், அதற்கு
ஏற்படும் ெசலவுத் ெதாைகக்கு மன்ற அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு..
1.நகராட்சி நிBவாக ஆைணயB, ெசன்ைன அவBகளின் ெசயல்முைற ஆைண
ந.க.எண்.2288/பி3/2019, நாள். 26.03.2019-ஐ மன்றம் பதிவு ெசய்யலாம்.
2.இந்நகராட்சி திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பணிகள் ெசயல்படுத்துவதற்கான ெகாள்ைக
மற்றும் ெசயல்திட்ட அறிக்ைகைய மாவட்ட அரசிதழில் ெவளியிடலாம்.
3.அரசிதழில் ெவளியிடுவதற்கான ெசலவு ெதாைகைய நகராட்சி வருவாய் மற்றும்
மூலதன நிதியில் ேமற்ெகாள்ளலாம்.
(ந.க.எண்.838/2019/எச்1)
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பதிவு ெசய்யப்பட்டு அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
மன்றப்ெபாருள்..11

ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சி பகுதியில் உள்ள அைனத்து வாBடுகளிலும்
உள்ள ஆழ்குழாய் அடிபம்புகளில் அவ்வப்ேபாது ஏற்படும் பழுதுகைள (உதிr
சாதனங்கள் தவிBத்து) பழுது நH க்கம் ெசய்வதற்கு 2019-2020 ஆண்டிற்கு ஒப்பந்த
அடிப்பைடயில் ரூ. 2.00 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயாB ெசய்யப்பட்டதற்கும்,
ேமற்படி ெசலவினத்ைத நகராட்சி குடிநH B மற்றும் வடிகால் நிதியில்
ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு..
1.

மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்

2. ேமற்படி ெசலவினத்ைத நகராட்சி குடிநH B மற்றும் வடிகால்
நிதியில்
ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
(ந.க.எண். 758/2019/இ1)
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அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
மன்றப்ெபாருள்..12

ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சி பகுதியில் உள்ள அைனத்து வாBடுகளிலும்
உள்ள

பிரதான

பகிBமான

குழாய்கள்,சுlஸ்

வால்வுகள்,

ஸ்கவB

வால்வுகள்,

மற்றும் ெபாதுக்குழாய்களில் அவ்வப்ேபாது ஏற்படும் பழுதுகைள உடனுக்குடன்
பழுது நH க்கவும், ேமலும் நகB பகுதியில் உள்ள திறந்த ெவளி கிணற்றில் உள்ள
மின்ேமாட்டாB,

சிறுவிைச

தண்ண HBத்

ெதாட்டியில்

உள்ள

மின்

ேமாட்டாBகள்,

ஆகியைவகளில் ஏற்படும் பழுதுகைள உடனுக்குடன் பழுது நH க்கம் ெசய்யவும்,
ேமல்நிைல

நH Bத்ேதக்கத்

ெதாட்டிகள்

மற்றும்

தைரமட்ட

நH Bத்ேதக்கத்

ெதாட்டிகைள 15 தினங்களுக்கு ஒருமுைற சுத்தம் ெசய்யவும் 2019-2020 ஆண்டிற்கு
ஒப்பந்த

அடிப்பைடயில்

ெசய்யப்பட்டதற்கும்,

ரூ.

4.00

இலட்சத்திற்கு

மதிப்பீடு

தயாB

ேமற்படி ெசலவினத்ைத நகராட்சி குடிநH B மற்றும் வடிகால்

நிதியில் ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு..
1
2.

மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்
ேமற்படி

ெசலவினத்ைத

நகராட்சி

குடிநH B

மற்றும்

வடிகால்

நிதியில்
ேமற்ெகாள்ளவும்
(ந.க.எண். 757/2019/இ1)
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அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

மன்றம்

ஒப்புதல்

வழங்கலாம்.

