ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சி
19.03.2020 அன்று நைடெபற்ற நகமன்ற கூட்டத்தின் தமானங்கள்
மன்றப்ெபாருள்..1
வாடு மறுவைரயைற ஆைணயம்,
ஆகிேயாகளின்

வழிகாட்டுதலின்படி

மாவட்ட வாடு மறுவைரயைற அலுவல

இந்நகராட்சியால்

சமப்பிக்கப்பட்ட

வாடு

மறுவைரயைறக்கான கருத்துருவிற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டைத அடுத்து தமிழ்நாடு அரசிதழ்
எ. 407 நாள். 14.12.2017ல் வாடு மறுவைரயைறககான தமிழக அரசின் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது
குறித்து அறிக்ைக ெவளியிடப்பட்டது.
இதைன
மறுவைரயைற

அடுத்து

உள்ளாட்சி

ேமற்ெகாள்ளுதல்

அைமப்புகளில்

ெதாடபாக,

தமிழ்நாடு

9

மாவட்டங்களுக்கு

மாநில

ேததல்

வாடு

ஆைணய

அவகளால் நடத்தப்பட்ட 13.01.2020ந் ேததிய காெணாளி காட்சி கூட்டத்தில் சில அறிவுைரகள்
வழங்கப்பட்டது.
கடிதம்

இதைன ெதாடந்து நகராட்சி நிவாக ஆைணய, ெசன்ைன அவகளின்

575/2020/ேததல்,

ெசய்வது

நிமித்தம்

நாள்.

உrய

21.01.2020-ல்

கருத்துரு

வாடு

மறுவைரயைறயிைன

சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட

ஆட்சித்

மறுஅறிவிக்ைக

தைலவ

வழியாக

சமபிக்க ெதrவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்

ெபாருட்டு

வாடு

மறுவைரயைறயிைன

மறுஅறிவிக்ைக

ெசய்தற்கான

கருத்துரு உrய வழிமுைறயாக தமிழ்நாடு வாடு மறுவைரயைற ஆைணயத்தின் ஒப்புதலுக்கு
சமப்பிக்க மன்றம் தனது தமான எண். 215 நாள். 20.02.2020 ஒப்புதலின் படி வைரவு வாடு
மறுவைரயைற

ெபாதுமக்களின்

பாைவக்கு

ெவளியிடப்பட்து.

வரப்ெபற்ற

ஆட்ேசபைன

மனுக்கள் அைனத்தும் தமிழ்நாடு மாநில மறுவைரயைற ஆைணய விதிகள் 6(1) a b c படி2011
மக்கள்

ெதாைக

மறுவைரயைற

மற்றும்

31.03.2019

குடியிருப்பு

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டுள்ள

அைமயெபறவில்ைல,

நிைலயில்

வடுகளின்


அடிப்பைடயில்

ஆட்ேசபைணகள்

ஏற்கும்

அைனத்தும்

கருத்துகள்
விதிகளின்படி

நிராகrக்கப்பட்டதால்

ைகயில்

ேமலும் தமிழ்நாடு மாநில மறுவைரயைற ஆைணயத்தின் தைலவ

அவகளின் மண்டல அளவிலான கருத்துக் ேகட்பு கூட்டம் 10.03.2020 அன்று
ஆட்ேசபைண

வாடு

இறுதி

மீ து

பrசீலைன

ஏற்றுக்ெகாள்ளும்
வாடு

ேமறெகாள்ளடப்பட்டது.
வைகயில்

மறுவைரயைற

நைடெபற்றதில்
ஆட்ேசபைணகள்

அைமயப்ெபறவில்ைல

பட்டியல்

மன்றத்தின்

என்பதால்

பைவக்கும்

பதிவிற்கும் ஒப்புதலுக்கும் ைவக்கப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு..
இறுதி வாடு மறுவைரயைறயிைன மன்றம் அங்கீ கrத்து அனுமதிக்கலாம்
(ந.க.எண். 1337/2017/பி1)
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இறுதி வாடு மறு வைரயைற அங்கீ கrத்து அனுமதிக்கப்பட்டது.

மன்றப்ெபாருள்.2
ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சி ெபாதுசுகாதார வாகனம் எண். டி.என்.76 பி.8356 க்குrய
தரச்சான்று முடிவைடந்த நிைலயில் தகுதிச் சான்று ெபறுவதற்குrய பணிகள் ேமற்ெகாள்ள
நகமன்ற

தமானம்

எண்.

166

நாள்.

18.07.2019ல்

அனுமதி

வழங்கப்பட்டு,

ஒப்பந்தப்புள்ளி

ேகாரப்பட்டதற்கு, 30.07.2019 அன்று ெபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகைள கீ ழ்க்காணும் முைறயில்
ஒப்புேநாக்குப்பட்டியல்

தயா

ெசய்யப்பட்டுள்ளதற்கு

மன்றத்தின்

ஒப்புதல்

ேகாr

மன்றப்ெபாருள் ஒப்புதலுக்கு
வ.
எண்

பணியின் விவரம்

நடராஜன்

மூஸா

ேமாட்டா

இன்ஜினியrங்

ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சி ெபாதுசுகாதார வாகனம்
எண்.

டி.என்.76

முடிவைடந்த

பி.8356

க்குrய

நிைலயில்

ஒக்ஸ்,

ஓக்ஸ்,

ெதன்காசி

ெதன்காசி

ரூ.52,300/-

47,950/-

தரச்சான்று

தகுதிச்

சான்று

ெபறுவதற்குrய பணிகள் ேமற்ெகாள்ள
அலுவலகக்குறிப்பு.
ெபறப்பட்ட 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்தபட்ச விைலவிகிதமாக ரூ. 47,950/-க்கு
ஒப்பந்தப்புள்ளி

வழங்கியுள்ள

ெமஸஸ்

மூஸா

இன்ஜினியrங்

ஓக்ஸ்

நிறுவத்தின்

ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு, பணி உத்திரவு வழங்கியதற்கும் மன்றம் பின்ேனற்பு வழங்கலாம்
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பின்ேனற்பு வழங்கப்பட்டது.

மன்றப்ெபாருள்..3
ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சி பகுதியில் 1 முதல் 24 வாடு வைரயிலுள்ள பகுதிகளுக்கு
ெசாத்து வr, குடிந கட்டணம், குத்தைக இனம் ஆகிய அைனத்து வr இனங்கைளயும்
நகராட்சி ஒலிெபருக்கி மூலம் விளம்பரம் பணி ேமற்ெகாள்ள 04.01.2020 அன்று ெபறப்பட்ட
விைலப்புள்ளிகளின் விவரங்களின் மன்றப்ெபாருள் மன்றத்தின் பாைவக்கு ைவக்கப்படுகிறது.
வ.

பணியின் விவரம்

எண்

தி.கண்ணன்

பி.குமா

ேக.ஜlல்

(காயத்திr

(சத்தியேஜாதி

அண்ணாவி

ஆட்ேடா)

ஆட்ேடா)

(ஆஷிகா

ரூ.1700/-

ரூ.1690/-

ஆட்ேடா
1

ெசங்ேகாட்ைட நகராட்சி பகுதியிலுள்ள

ரூ.1650/-

ெசாத்து வr, குடிந கட்டணம், குத்தைக
இனம் ஆகிய அைனத்து வr இனங்கைள ஒலி
ெபருக்கி மூலம் விளம்பரம் பணி ெசய்ய
வரப்ெபற்ற மூன்று விைலப்புள்ளிகளில் குைறந்தபட்ச விைலவிகிதமாக ரூ. 1650/-க்கு
விைலப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.ேக.ஜlல் அண்ணாவி (ஆஷிகா ஆட்ேடா) என்பவrன்
விைலப்புள்ளி மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது.
அலுவலககுறிப்பு
மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்
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ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

மன்றப்ெபாருள்..4
2020-2021 ஆம் ஆண்டிற்க்கான உத்ேதச வரவு ெசலவுத் திட்டம் மன்றத்தின்
பாைவக்கும் ஒப்புதலுக்கும் ைவக்கப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு.. ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
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ஒப்புதல் வழங்கப்படுகிறது

மன்றப்ெபாருள்..5
ஒருங்கிைணந்த குழந்ைதகள் வளச்சிப் பணிகள் திட்டத்தின் கீ ழ் ெசங்ேகாட்ைட
நகராட்சி

பகுதியில்

கீ ழ்க்கண்ட

இடங்களில்

உள்ள

அங்கன்வாடி

ைமயங்களில்

ேமம்பாட்டு

பணிகள் ேமற்ெகாள்ள, ெதன்காசி மாவட்ட ஆட்சித் தைலவ அவகள் ெசயல் முைற ஆைண
எண்.

77/அ3/2020

ேகாரப்பட்டதில்,

நாள்..
20.02.2020

03.02.2020
அன்று

ல்

நிவாக

ெபறப்பட்ட

அனுமதி

வழங்கப்பட்டு,

ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின்

மன்றத்தின் அனுமதிக்கும் ஒப்புதலுக்கும் ைவக்கப்படுகிறது.

ஒப்பந்தப்புள்ளி

ஒப்புேநாக்குப்பட்டியல்

வ.எண் பணி விவரம்

மதிப்பீட்டுத்

ஒப்பந்தக்கார ெபய

ெதாைக

ஒப்பந்தப்புள்ளியி
ன்

விைல

விகிதம்
1

ெசங்ேகாட்ைட பம்புஹவுஸ் ேராடு
அங்கன்வாடி

ரூ. 2.00 லட்சம்

ைமயத்தில்

திரு.தா.ஆேபல்

0.02

ெஜயசீலன்

மதிப்பீட்ைட விட

ேமம்பாட்டுப்பணிகள் ேமற்ெகாள்ள

சதவிகிதம்

குைறவு
திரு.எஸ்.பரமசிவன்

4.76

சதவிகிதம்

மதிப்பீட்ைட விட
கூடுதல்
2

ெசங்ேகாட்ைட

ேக.சி.ேராடு

(பாண்டிய

சமுதாயம்)

அங்கன்வாடி

ைமயத்தில்

ரூ. 2.00 லட்சம்

திரு.தா.ஆேபல்

0.03

சதவிகிதம்

ெஜயசீலன்

மதிப்பீட்ைட விட
குைறவு

ேமம்பாட்டு பணிகள் ேமற்ெகாள்ள
திரு.எஸ்.பரமசிவன்

4.49

சதவிகிதம்

மதிப்பீட்ைட விட
கூடுதல்
அலுவலககுறிப்பு
ேமற்படி பணிகளுக்கு ெபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் ஒப்பந்தக்கார திரு.தா.ஆேபல்ெஜயசீலன்
என்பவ வ.எண். 1ல் உள்ள பணிக்கு 0.02 சதவிகிதம் மதிப்பீட்ைட விட குைறவாக வழங்கிய
ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கும்

வ.எண் 2ல் உள்ள பணிக்கு

0.03 சதவிகிதம் மதிப்பீட்ைட விட குைறவாக

வழங்கிய ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கும் ஒப்புதல் வழங்கலாம்
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அலுவலக குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

