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ப ொருள் எண்.1 

     நகரொட்சி நிர்வொக ஆணையர் அவர்களின் 03.01.2020 ஆம் தேேிய அறிக்ணகயின்  டி, 
குளச்சல் நகரொட்சி  குேியில் இயற்ணக இடர் ொடுகளொல் தசேமணடந்துள்ள சொணைகணள 
சீரணமப் ேற்கு கீழ்கொணும் விவரப் டி நிேி ஒதுக்கீடு பசய்யப் ட்டுள்ளது. 

14th CFC 
grant – Two 
installments 
2019-20 

Estimated Cost Total 
Estimated 
Cost 

14th CFC 
Grant – Two 
installments 
2019-20 50 % 

Restoration of Roads 
water 
Supply  

UGSS Natural 
Calamities 

                                                       (Rs.in lakh) 
154.54 0 0 59.4 59.4 77.27 
 
 தமற்கொணும் நிேி ஒதுக்கீட்டின் அடிப் ணடயில் தேர்வு பசய்யப் ட்டுள்ள  ைிகள் 
குறித்ே விவரம்  ின்வருமொறு, 
 

வ.எண்  ைியின் ப யர் மேிப் டீ்டுத் 
பேொணக 

(ரூ-இைட்சத்ேில்) 
1. குளச்சல் நகரொட்சி – வொர்டு எண்.4-ல் குழந்ணேதயசு 

கொைனி, தக.எஸ்.எஸ்.எஸ் கொைனி மற்றும் கொரிேொஸ் 
கொைனி ஆகியவற்றில் த வர் ேளம் அணமத்ேல் 

22.40 

2. குளச்சல் நகரொட்சி – வொர்டு எண்.4-ல் பசட்டியத்பேரு 
மற்றும் குறுக்கு பேருவில் த வர்  ிளொக் ேளம் 
அணமத்ேல் 

8.37 

3 குளச்சல் நகரொட்சி – வொர்டு எண்.17,20 மற்றும் 21-ல் 
மொர்க்பகட்  ின்புற சொணை, இைப் விணள  ள்ளிக்கூடம் 
சொணை மற்றும்  ண்டகசொணைபுரம் சொணை 
ஆகியவற்றில் த வர்  ிளொக் ேளம் அணமத்ேல். 

16.80 

4 குளச்சல் நகரொட்சி – வொர்டு எண்.18-ல் வொய்க்கொல் 
பேருவில் சிபமண்ட் கொங்கிரீட் ேளம் அணமத்ேல். 

19.60 

5 குளச்சல் நகரொட்சி – வொர்டு எண்.1-ல் வடக்கு 
கள்ளியணடப்பு  குேியில் த வர் இயந்ேிரத்ணே 
 யன் டுத்ேி ேொர் சொணை அணமத்ேல் 

10.10 

                                  பமொத்ேம் 77.27 
 தமற்கொணும்  ைிகணள ேிட்ட நிேி ஒதுக்கீட்டின் அடிப் ணடயில் தமற்பகொள்வேற்கு, 
நிர்வொக அனுமேி வழங்க தவண்டி மன்ற அனுமேிக்கொக ணவக்கப் டுகிறது. 
                 
              ந.க.எண்.1430/2019/இ1 
 

ேீர்மொனம் எண்.2189 அனுமேிக்கப் ட்டது. 



ப ொருள் எண்.2 

 இந்நகரொட்சிக்கு பசொந்ேமொன கொமரொஜர் த ருந்து நிணையம் கணடகள், கணைஞர் 
கருைொநிேி வைிக வளொக கணடகள், நவனீமீன்சந்ணே கணடகள் மற்றும் கவியரசு 

கண்ைேொசன் வைிக வளொக கணடகள் ஆகியவற்றிற்கு 02.01.2020-ல் ப ொது ஏைம் 
நணடப ற்றது. கணடயின் ஏைவி ரம்  ின்வருமொறு, 

கவியரசு கண்ைேொசன் வைிக வளொகம். 

வ.எண். கணட எண். ப யர் தகட்கப் ட்டுள்ள 
ஏைக்தகள்வி 
(மொேம் 1-க்கு) 

1 ேணர ேளம் 12 முகம்மது முதசர் 5500/- 
 தமலும் கொமரொஜர் த ருந்து நிணைய கணட எண்கள்,17,18,22,23,24,36,37,39, கணைஞர் 
கருைொநிேி வைிக வளொக கணட எண்கள் 38,39,40,57,58,59,நவனீ மீன்சந்ணே ேணரேளம் 
கணட எண்.3,4,7 முேல் ேளம் கணட எண்.1 மற்றும் கவியரசு கண்ைேொசன் வைிக 
வளொகம் கணட எண்கள்.25,32 ஆகிய கணடகளுக்கு முன்ணவப்புத் பேொணக பசலுத்ேி 
ஏைத்ேில் எவரும் கைந்து பகொள்ளொேேொல் தமற் டி கணடகணள மறு ஏைம் விடவும் 
மன்றத்ேின் அனுமேிக்கொக ணவக்கப் டுகிறது 

                   ந.க.எண்.1634/2013/அ3. 

ேீர்மொனம் எண்.2190 அனுமேிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.3 

 இந்நகரொட்சிக்கு, சட்டமன்ற உறுப் ினர் பேொகுேி தமம் ொட்டுத் ேிட்டம் : 2019-20-ன் 
கீழ், ரூ.3.50 இைட்சம் மேிப் டீ்டில், குளச்சல் அக்கணரப்  ள்ளி சொணையில் வண்ை கற்கள் 
அணமத்ேல்  ைியிணன தமற்பகொள்வேற்கு, கன்னியொகுமரி மொவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் 
ப ருந்ேணைவர், மொவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகணம, நொகர்தகொவில், நடவடிக்ணககள் 
பச.மு.எண்.ஆ3/2209/2019 நொள் 27.11.2019-ன்  டி, நிர்வொக அனுமேி வழங்கப் ட்டுள்ள 
விவரம் மன்றத்ேின் ேகவலுக்கும்,  ேிவிற்கும் ணவக்கப் டுகிறது. 

                  ந.க.எண்.1090/2019/இ1 

ேீர்மொனம் எண்.2191 அனுமேிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.4 

 இந்நகரொட்சி  குேிகளில் அணமக்கப் ட்டுள்ள உயர்தகொபுர மின் விளக்கு, சிறிய 
தகொபுர மின் விளக்கு மற்றும் சூரிய ஒளியில் இயங்கும் சிறிய தகொபுர மின் விளக்கு 
ஆகியவற்ணற  ரொமரிப் ேற்கு த ொதுமொன  ைியொளர்கள் இல்ைொே கொரைத்ேொல், தமற் டி 

விளக்குகளில் ஏற் டும்  ழுதுகணள உடனுக்குடன் சரிபசய்யும் ப ொருட்டு, 2019-20 ஆம் 
ஆண்டு வருடொந்ேிர  ரொமரிப்பு  ைிகள் தமற்பகொள்வேற்கொக ேயொர் பசய்யப் ட்ட மேிப் டீு 

ரூ.3,25,000/-க்கும், தமற் டி  ைியின் நகரொட்சி ப ொது நிேியின் கீழ் தமற்பகொள்வேற்கும் 
மன்ற அனுமேிக்கொக ணவக்கப் டுகிறது. 

                   ந.க.எண்.540/2019/இ2. 

ேீர்மொனம் எண்.2192 அனுமேிக்கப் ட்டது 

 



ப ொருள் எண்.5 

 இந்நகரொட்சியில் ஒப் ந்ே  ைிகள் ஒப் ந்ேேொரர்களொல் தமற்பகொள்ளப் ட்டேில் 
 ட்டியைில்  ிடித்ேம் பசய்யப் ட்ட ணவப்புத் பேொணக கொைங்கடந்ே ணவப்புத் பேொணக 
 ேிதவட்டில் கீழ்கொணும் ஒப் ந்ேேொரர்கள் ப யரில்  உள்ள ணவப்புத் பேொணகயிணன 
சம்மந்ேப் ட்ட ஒப் ந்ேேொரர்களுக்கு வழங்க மன்ற அங்கீகொரம் தவண்டப் டுகிறது. 

வ. 
எண் 

ஒப் ந்ேேொரர் ப யர் இருப் ில் உள்ள 
ணவப்புத் பேொணக 

1. K.K.INDUSTRIES ரூ.2000/- 
2. JES ELECTRICALS ரூ.30400/- 
3. KRYSTAL MOTORS(P) LTD ரூ.64150/- 
4. S.JEYAPRAKASH ரூ.60000/- 
5. T.R.TRADERS ரூ.5000/- 

                   ந.க.எண்.783/2019/இ1. 

ேீர்மொனம் எண்.2193 அனுமேிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.6 

 இந்நகரொட்சியில், 14-வது மத்ேிய நிேிக்குழு (14th CFC Grant) நிேியின் கீழ், 
தமற்பகொள்ளப் டும் ரூ.77.27 இைட்சம் மேிப் டீ்டிைொன 5 எண்ைம் சொணை தமம் ொட்டுப் 
 ைிகளுக்கொன ஒப் ந்ேப்புள்ளி அறிவிப் ிணன மொநிை அளவில் ேினமைர் நொளிேழின் 
10.01.2020 ஆம் தேேிய நொகர்தகொவில்  ேிப் ில் பவளியிட்ட வணகயில், அேற்கொன 
 ட்டியல் பேொணக ரூ.2783/- ஐ வழங்க தகட்டு, M/s.Accord Advertising Agencies, Chennai 
நிறுவனத்ேிடமிருந்து  ட்டியல் எண்.AAA/0621/19-20 நொள் 14.01.2020 வரப்ப ற்றுள்ளது. 
எனதவ தமற் டி பேொணகயிணன ேற்த ொது நகரொட்சி ப ொது நிேியிைிருந்து வழங்கவும், 
ேிட்ட நிேி ப றப் ட்ட  ின்னர் தமற் டி பேொணகயிணன நகரொட்சி ப ொது நிேிக்கு மொற்றம் 
பசய்து பகொள்ளவும் மன்ற அனுமேிக்கொக ணவக்கப் டுகிறது. 

                   ந.க.எண்.1430/2019/இ1 

ேீர்மொனம் எண்.2194 அனுமேிக்கப் ட்டது. 

ப ொருள் எண்.7 

 இந்நகரொட்சிக்கு பசொந்ேமொன கொமரொஜர் த ருந்து நிணையத்ேில் வந்து பசல்லும் 
த ருந்துகளுக்கு நுணழவு கட்டைம் வசூல் பசய்யும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டிற்கு 
ேிரு.P.பகன்னடி என் வர் ரூ.72040/-க்கு குத்ேணகக்கு எடுத்துள்ளொர். ேற்த ொது குத்ேணக 
கொைம் 31.03.2020 டன் ஓர் ஆண்டு முடிவணடவேொல் தமலும் 2020-2021 ஆம் ஆண்டிற்கு 
குத்ேணக பேொணகயில் 5% உயர்வு பசய்து (72040+3602) ரூ.75642/- மற்றும் தசணவவரி 
ரூ.13616/- தசர்த்து பமொத்ேம் ரூ.89258/-க்கு தமற் டி ந ருக்கு த ருந்து நிணையத்ேில் வந்து 
பசல்லும் த ருந்துகளுக்கு நுணழவு கட்டைம் வசூல் பசய்யும் உரிமம் வழங்குவேற்கு 
மன்ற அங்கீகொரம் தவண்டப் டுகிறது. 

                 ந.க.எண்.06/2020/அ3. 

ேீர்மொனம் எண்.2195 அனுமேிக்கப் ட்டது 

 



ப ொருள் எண்.8 

 இந்நகரொட்சிக்கு பசொந்ேமொன கொமரொஜர் த ருந்து நிணையத்ேில் உள்ள கட்டை 

கழிப் ிடம் வசூல் பசய்யும் உரிமம் 2019-2020 ஆம் ஆண்டிற்கு ேிரு.P.பகன்னடி என் வர் 

ரூ.60,000/- (ஜி.எஸ்.டி உட் ட) குத்ேணகக்கு எடுத்துள்ளொர். ேற்த ொது கட்டைம் கழிப் ிடம் 

வசூல் பசய்யும் உரிமம் 31.03.2020 டன் ஓர் ஆண்டு முடிவணடவேொல் தமலும் 2020-2021 
ஆம் ஆண்டிற்கு குத்ேணக பேொணகயில் 5% உயர்வு பசய்து (60000+3000 ஜி.எஸ்.டி உட் ட) 
ரூ.63000/- க்கு தமற் டி ந ருக்கு கட்டை கழிப் ிடம் வசூல் பசய்யும் உரிமம் 
வழங்குவேற்கு மன்றம் அங்கீகொரம் தவண்டப் டுகிறது. 

               ந.க.எண்.06/2020/அ3. 

ேீர்மொனம் எண்.2196 அனுமேிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.9 

 இந்நகரொட்சிக்கு பசொந்ேமொன டொக்டர் அம்த த்கொர் ேினசரி சந்ணேயில் கட்டைம் 
வசூல் பசய்யும் உரிமம் ேிரு.P.பகன்னடி என் வர் 2019-2020 ஆம் ஆண்டிற்கு குத்ேணகக்கு 
எடுத்துள்ளொர். ேற்த ொது ேினசரி சந்ணேயில் கட்டைம் வசூல் பசய்யும் உரிமம் 31.03.2020 
டன் இரண்டு ஆண்டுகள் முடிவணடவேொல் குத்ேணக பேொணகயில் 5% உயர்வு பசய்து 
(535500+26775) ரூ.562275/- ஜி.எஸ்.டி 18% வேீம் ரூ.1,02,210/- பேொழில் வரி 
அணரயொண்டிற்கு ரூ.1250/- வேீம் ஓர் ஆண்டிற்கு ரூ.2500/- மற்றும் வருமொனவரி 1% வேீம் 
ரூ.5623/- பமொத்ேம் தசர்த்து ரூ.6,71,608/- க்கு 2020-2021 ஆம் ஆண்டிற்கு தமற் டி ந ருக்கு 
ேினசரி சந்ணேயில் கட்டைம் வசூல் பசய்யும் உரிமம் வழங்குவேற்கு மன்றம் அங்கீகொரம் 
தவண்டப் டுகிறது.                  
          ந.க.எண்.06/2020/அ3. 

ேீர்மொனம் எண்.2197 அனுமேிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.10 

 இந்நகரொட்சிக்கு பசொந்ேமொன அண்ைொசிணை அருகில் உள்ள கட்டைம் கழிப் ிடம் 
2019-2020 ஆம் ஆண்டிற்கு ேிரு.ஐயப் ன் என் வர் ரூ.8400/-க்கு குத்ேணகக்கு எடுத்துள்ளொர். 
ேற்த ொது கட்டைம் கழிப் ிடம் குத்ேணக கொைம் 31.03.2020 டன் இரண்டு ஆண்டுகள் 
முடிவணடவேொல் தமலும் 2020-2021 ஆம் ஆண்டிற்கு குத்ேணக பேொணகயில் 5% உயர்வு 
பசய்து (8400+420) ரூ.8820/- மற்றும் தசணவ வரி ரூ.1588/- தசர்த்து பமொத்ேம் ரூ.10408/-க்கு  
தமற் டி ந ருக்கு கட்டைம் கழிப் ிடம் வசூல் பசய்யும் உரிமம் வழங்குவேற்கு மன்றம் 
அங்கீகொரம் தவண்டப் டுகிறது. 

                 ந.க.எண்.06/2020/அ3. 

ேீர்மொனம் எண்.2198 அனுமேிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.11 

 இந்நகரொட்சி ஈப்பு வொகனம் TN 74 V 3530 –ல் வொகனத்ேின் முன்புறம்,  ின்புறம் 
மற்றும் அடி  குேிகள் துரு  ிடித்து உள்ளேொலும், வொனத்ேில்  ரொமரிப்பு  ைிகள் 
தமற்பகொள்ள தவண்டியுள்ளேொலும், வொகனத்ணே  ரிதசொேணன பசய்யப் ட்டேில், 
கீழ்கொணும்  ைிகள் தமற்பகொள்ள தவண்டியுள்ளேொக பேரிவிக்கப் ட்டது. 



1. டிங்கர் ஒர்க்ஸ் மற்றும்  ிதரமர் டச்சப் பசய்ேல் 
2. வொட்டர் சர்வஸீ் 
3. ப யிண்டிங் ஒர்க்ஸ் 
4. எைக்டிரிக்கல் பசக்கப் பசய்து தேணவயொன  ொகங்கள் மொற்றுேல். 
5. ஜொயிண்ட் ஸ்டொர்,தயொக், டீக் மொற்றுேல், 
6.  ம் ர் கழற்றி சரி பசய்ேல் (ஸ் லீ்  ிதளட்டிங் பசய்ேல்) 

 தமற்கொணும்  ழுதுகணள சரி பசய்வேற்கொக ப றப் ட்ட உள்ளூர் 
விணைப்புள்ளிகளில், குணறந்ே விணைப்புள்ளி அளித்துள்ள M/s.Mathava Motors, 
Vellamadam நிறுவனம் அரசு துணற வொகனங்களுக்கு  ரொமரிப்பு  ைிகள் 
தமற்பகொள்வேற்கொக அரசு அங்கீகொரம், இயக்குநர், ேமிழ்நொடு தமொட்டொர் வொகன 
 ரொமப்புத் துணற பசன்ணன கடிேம் ந.க.எண்.ஆ4/2163/2019-2 Major  ழுது 2019-2021 
நொள் 16.10.2019-ன்  டி ப ற்றுள்ளேொல், தமற் டி நிறுவனம் மூைமொக  ரொமரிப்பு 
 ைிகள் தமற்பகொள்வேற்கும், அேற்கொன பசைவினம் ரூ.48,000/-ஐ நகரொட்சி ப ொது 
நிேியிைிருந்து வழங்கவும் மன்ற அனுமேிக்கொக ணவக்கப் டுகிறது. 

                  ந.க.எண்.5030/2010/இ1. 

ேீர்மொனம் எண்.2199 அனுமேிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.12 

இந்நகரொட்சிக்கு பசொந்ேமொன கழிப் ிடம் வொர்டு எண்.7-ல் துணறமுக  ொைம் அருகில் 
ப ொது மக்கள்  யன் ொட்டிற்கொக கட்டப் ட்டுள்ளது. கடைின் இயற்ணகணய கண்டு கழிக்க 
அேிக மக்கள் வந்து பசல்வேொல் கழிப் ிடத்ணே கட்டைம் கழிப் ிடமொக மொற்றம் 
பசய்வேற்கு ஏதுவொக முன்ணவப்புத் பேொணகயொக ரூ.1000/- என நிர்ையம் பசய்ய மன்ற 
அங்கீகொரம் தவண்டப் டுகிறது. 

          
               ந.க.எண்.06/2020/அ3. 

ேீர்மொனம் எண்.2200 அனுமேிக்கப் ட்டது 
 


