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ப ாருள் எண்.1 

 

 பகாரரானாவால் பதாற்று உலகில் சீனாவவ பதாடர்ந்து 136 நாடுகளில்  ரவி உள்ள 
நிவலயில் நமது இந்தியதிருநாட்டிலும், இந்ரநாயின் தாக்கம் ஏற் ட்ட நிவலயில், 
தமிழ்நாடு அரசு சார் ில்  ல்ரவறு தீவிர தடுப்பு முன்பனச்சரிக்வகக்காக நடவடிக்வககள் 
ரமற்பகாள்ள மாண்புமிகு முதலவமச்சர் அவர்கள் சார் ில்  த்திரிக்வக பசய்தி வாயிலாக 
16.03.2020 மற்றும் 19.03.2020-ல் அறிவுவரகள் வழங்கப் ட்டது. அதவன பதாடர்ந்து, 
மாவட்ட நிர்வாகத்தால்  ல்ரவறு முன்பனச்சரிக்வக நடவடிக்வககள் ரமற்பகாள்ள 
பதரிவிக்கப் ட்டவத பதாடர்ந்து, குளச்சல் நகராட்சி  குதியில் பகாரரானா வவரஸ்          
(Covid-19) தடுப்பு முன்பனச்சரிக்வக குறித்து எடுக்கப் ட ரவண்டி நடவடிக்வககள் 
பதாடர் ாக ஆவணயர் அவர்கள் தவலவமயில் உள் மற்றும் பவளி ணியாளர்கள் கலந்து 
பகாண்ட கூட்டம் 17.03.2020 அன்று நடத்தப் ட்டு அறிவுவரகள் வழங்கப் ட்டது. அதன் டி 
பகாரரானா வவரஸ் முன்பனக்கசரிக்வக தடுப்பு நடவடிக்வககள் எடுக்கப் ட்டு, நகராட்சி 
சார் ில் ப ாது மக்கள் அதிகம் கூடும் நகராட்சி அலுவலகம், ர ருந்து நிவலயங்கள் 
மற்றும் தினசரி சந்வத ப ாதுமக்கள் வக கழுவுவதற்கு வசதி பசய்யப் ட்டது. ரமலும் 
ப ாது மக்கள் அன்றாடம் கூடும் நகரின் முக்கிய ர ருந்து நிவலயங்கள், தினசரி சந்வத 
 குதிகளில் கிருமி நாசினி பதளிக்க நடவடிக்வக எடுக்கப் ட்டது. அதவன பதாடர்ந்து 
நகரின் அவனத்து  குதிகளிலும் தூய்வம  ணிகவள ர ார்க்கால அடிப் வடயில் 
ரமற்பகாண்டு கிருமி நாசினி பதளிக்கப் ட்டு கண்காணிக்கப் ட்டு வருகிறது. இந்நிவலயில் 
மாண்புமிகு  ாரத ிரதமர் அவர்களால் 22.03.2020 அன்று ஊரடங்வக கவட ிடிக்க 
பதரிவிக்கப் ட்டது. அதவன பதாடர்ந்து நகராட்சி  குதிகளில் பசயல் டும் மக்கள் கூடும் 
வணிகவளாகங்கள் (Malls) உடற் யிற்சி வமயங்கள், உயிரியல் பூங்காக்கள் ஆகியவற்வற 
31.03.2020 வவர மூட நடவடிக்வக எடுக்கப் ட்டது. ரமலும் திட்டமிடப் ட்ட நிகழ்வுகள் 
தவிர ரவறு எந்த நிகழ்வுகளும் திருமண மண்ட ங்களில் நடத்த கூடாது எனவும், 
திட்டமிடப் ட்ட நிகழ்வுகளில் குவறந்த அளவில் மக்கள்  ங்ரகற்கவும் அறிவுறுத்தப் ட்டது. 
 ள்ளி, கல்லூரிகளுக்கும் விடுமுவறயிடப் ட்டது. 
 இந்நிவலயில் பகாரரானா வவரஸின் தாக்கம் அதிகமாகி பகாண்டிருந்ததின் 
அடிப் வடயில் அதவன கட்டுப் டுத்தும் ப ாருட்டு மாண்புமிகு  ாரத ிரதமர் அவர்காளல் 
21 நாட்கள் ஊரடங்கு கவட ிடிக்க உத்தரவிடப் ட்டது. அதவன பதாடர்ந்து நகராட்சியில் 
பகாரரானா வவரஸ் தடுப்பு முன்பனச்சரிக்வக நடவடிக்வக ரமற்பகாள்ளப் ட்டது. துப்புரவு 
ஆய்வாளர், துப்புரவு  ணி ரமற் ார்வவயாளர்கள், தூய்வம இந்தியா திட்டம் 
 ரப்புவரயாளர்கள் மற்றும் ரமற் ார்வவயாளர்கள், மருத்துவ அலுவலர், நகர் சுகாதார 
பசவிலியர், DBC  ணியாளர்கள் மற்றும் தன்னார்வ பதாண்டர்களுடன் பகாரரானா தடுப்பு 
முன்பனச்சரிக்வக நடவடிக்வக முழு வசீ்சில் ரமற்பகாள்ளப் ட்டு வருகிறது. ரமலும் 
ரதவவயான ப ாது சுகாதார தளவாட சாமான்களான சுண்ணாம்பு,  ிளசீ்சிங்  வுடர், கிருமி 
நாசினிகள், முகவுவர, வகயுவற, முழு கவச உவறகள் பகாள்முதல் பசய்யப் ட்டு 
பகாரரானா தடுப்பு நடவடிக்வககள் ரமற்பகாள்ளப் ட்டு வருகிறது. 
 ரமலும் நகராட்சி  குதிகளில் உள்ள அவனத்து வடீுகளுக்கும் பகாரரானா வவரஸ் 
(Covid-19) தடுப்பு முன்பனச்சரிக்வக விழிப்புணர்வு குறித்த ரநாட்டீஸ்கள், படங்கு ஒழிப்பு 
 ணியாளர்களால் (DBC) விநிரயாகித்து விழிப்புணர்வு ஏற் டுத்தப் ட்டு வருகிறது. நகரின் 
அவனத்து  குதியிலும் ஒட்ட  ட்டு விழிப்புணர்வு ஏற் டுத்தப் ட்டு வருகிறது. ரமலும் 
பகாரரானா வவரஸ் பதாற்று ஏற் ட்டுள்ளவர்கள் கண்டறியப் ட்டால் அவர்கவள 



தனிவமப் டுத்த உரிய நடவடிக்வக ரமற்பகாள்ளப் ட்டது. நகராட்சி  குதியில் ஊரடங்கு 
காலங்களில் தூய்வம  ணியாளர்கள், ஆதரவற்ற முதியவர்களுக்கு அம்மா உணவகங்கள் 
மூலம் உணவுகள் தயார் பசய்யப் ட்டு வழங்கப் ட்டு வருகிறது. ரமலும் ப ாது மக்களுக்கு 
ரதவவயான அன்றாட சாமான்கள் அரிசி, காய்கறி, மளிவக சாமான்கள்,  ழவவககள் 
மற்றும் மருந்து வவககள் கிவடக்க வழிவவக பசய்யப் ட்டது. 
 ரமலும் பகாரரானா வவரஸ் (COVID-19) தடுப்பு முன்பனச்சரிக்வக நடவடிக்வகயாக 
நகராட்சிக்குட் ட்ட  குதிகளில் தீயவணப்புத் துவறக்கு பசாந்தமான ரடங்கர் லாரிகள் 
மூலம் கிருமிநாசினிகள் பதளிக்கப் ட்டு வருகிறது. ரமற்கண்டுள்ள டி, முன்பனச்சரிக்வக 
தடுப்பு நடவடிக்வக ரமற்பகாள்ளப் ட்டவமக்கும் அதற்கான பசலவினம் பதாவக 
ரூ.20,00,000/- ஒப்புதலுக்கும், அங்கீகாரத்திற்கும் வவக்கப் டுகிறது. 
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ப ாருள் எண்.1 

 

 பகாரரானாவால் பதாற்று உலகில் சீனாவவ பதாடர்ந்து 136 நாடுகளில்  ரவி உள்ள 
நிவலயில் நமது இந்தியதிருநாட்டிலும், இந்ரநாயின் தாக்கம் ஏற் ட்ட நிவலயில், 
பகாரரானா வவரஸின் தாக்கம் அதிகமாகி பகாண்டிருந்ததின் அடிப் வடயில் அதவன 

கட்டுப் டுத்தும் ப ாருட்டு மாண்புமிகு  ாரத ிரதமர் அவர்களால் 24.03.02020 முதல் 

13.04.2020 வவர 21 நாட்கள் ஊரடங்கு கவட ிடிக்க உத்தரவிடப் ட்டது. அதவன 
பதாடர்ந்து நகராட்சியில் பகாரரானா வவரஸ் தடுப்பு முன்பனச்சரிக்வக நடவடிக்வக 
ரமற்பகாள்ளப் ட்டது. துப்புரவு ஆய்வாளர், துப்புரவு  ணி ரமற் ார்வவயாளர்கள், தூய்வம 
இந்தியா திட்டம்  ரப்புவரயாளர்கள் மற்றும் ரமற் ார்வவயாளர்கள், மருத்துவ அலுவலர், 

நகர் சுகாதார பசவிலியர், DBC  ணியாளர்கள் மற்றும் தன்னார்வ பதாண்டர்களுடன் 
பகாரரானா தடுப்பு முன்பனச்சரிக்வக நடவடிக்வக முழு வசீ்சில் ரமற்பகாள்ளப் ட்டு 
வருகிறது. ரமலும் ரதவவயான ப ாது சுகாதார தளவாட சாமான்களான சுண்ணாம்பு, 
 ிளசீ்சிங்  வுடர், கிருமி நாசினிகள், முகவுவர, வகயுவற, முழு கவச உவறகள் 
பகாள்முதல் பசய்யப் ட்டு பகாரரானா தடுப்பு நடவடிக்வககள் ரமற்பகாள்ளப் ட்டு வந்தது.
     ரமலும் பகாரரானா வவரஸ் பதாற்று  ரவி வரும் நிவலயில் அதவன 

கட்டுப் டுத்த 14.04.2020 முதல் 03.05.2020 வவர ஊரடங்கு அமுல் டுத்தப் ட்ட நிவலயில், 
நகராட்சி  குதிகளில் ரநாய் பதாற்று  ரவாமல் இருக்க ரதவவயான கிருமி நாசினிகள் 
மற்றும் தூய்வம  ணியாளர்களுக்கு ரதவவயான  ாதுகாப்பு உ கரணங்கள் 

ரதவவப் டுவதால், அதவன வாங்குவதற்கு உத்ரதச பசலவினத் பதாவக ரூ.8,00,000/- 
ஒப்புதலுக்கும், மன்ற அங்கீகாரத்திற்கும் வவக்கப் டுகிறது. 
 
                                                                 ந.க.எண்.423/2020/எச்1 

தீர்மானம் எண்.2242 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 



 
ப ாருள் எண்.2 

  இந்நகராட்சிக்குட் ட்ட துவறமுகத்பதருவில், இந்தியன் வங்கி எதிர்புறம் 
அவமந்துள்ள ஆரம்  சுகாதார நிவலயத்தில், ரநாயாளிகள் மற்றும் கர்ப் ிணி ப ண்களுக்கு 
இரத்தம் மற்றும் சிறுநீர்  ரிரசாதவன பசய்வதற்கும் ர ாதுமான இடவசதி இல்லாததாலும், 
கழிவவற வசதி இல்லாமல் உள்ளதாலும், கட்டிடத்தின் தவரதளம் 

ரசதமவடந்துள்ளதாலும், கட்டிடத்தில் அருகில் Shed அவமப் தற்கும், புதிதாக கழிவவற 
கட்டுதல் மற்றும் தற்ர ாதுள்ள கட்டிடத்தில்  ராமரிப்பு  ணிகள் ரமற்பகாள்வற்கும் தயார் 

பசய்யப் ட்டுள்ள மதிப் டீு பதாவக ரூ.3,20,000/-க்கும், ரமற் டி  ணியிவன நகராட்சி ப ாது 
நிதியின் கீழ் ரமற்பகாள்ளவும் மன்ற அனுமதிக்காக வவக்கப் டுகிறது. 

                                                                          
                                                                 ந.க.எண்.434/2020/இ1 

தீர்மானம் எண்.2243 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 

 
ப ாருள் எண்.3 

  இந்நகராட்சிக்குட் ட்ட நகர்மன்றத் தவலவர் அவற மற்றும் ப ாறியாளர் அவற 
ஆகியவற்றில் உள்ள கழிவவறகளின் சுவர், கதவு ஆகியவவ உவடந்து  யன் டுத்த 

இயலாத நிவலயில் உள்ளது. ரமலும் ஈப்பு நிறுத்துமிடத்தில் shed  ழுதவடந்துள்ளதால், 
வாகனத்வத  ாதுகாப் ாக நிறுத்த முடியாமல் உள்ளது. அத்துடன் ர ருந்து நிவலயத்தில் 
குடிநீர் குழாய்  ழுது நீக்கம் பசய்யப் ட்டதில், காங்கிரீட் தளம் உவடந்து குண்டும், 
குழியுமாக உள்ளது. எனரவ ரமற் டி  ழுதுகவள சரி பசய்வதற்காக தயார் 

பசய்யப் ட்டுள்ள மதிப் டீு ரூ.3,00,000/-க்கும், ரமற் டி  ணியிவன நகராட்சி ப ாது நிதியின் 
கீழ் ரமற்பகாள்ளவும் மன்ற அனுமதிக்காக வவக்கப் டுகிறது. 

                                                                          
                                                                 ந.க.எண்.436/2020/இ1 

தீர்மானம் எண்.2244 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 

ப ாருள் எண்.4 

 இந்நகராட்சி ப ாது சுகாதாரப் ிரிவு படங்கு காய்ச்சல் ரநாய் தடுப்பு நடவடிக்வக 
 ணிகள் ரமற்பகாள்ள DBC  ணியாளர்கள் சுய உதவிகுழுக்கள் மூலம்  ணியமர்த்த 

ஜனவரி 2020 முதல் மார்ச் 2020 வவர 89 நாட்களுக்கு இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.2144 
நாள் 30.09.2019-ல் ஒப்புதல் ப ற்று  ணியமர்த்தப் ட்டது. ரமலும் 17 DBC 
 ணியாளர்கவள ஏப்ரல் 2020 முதல் ஜுன் 2020 வவர 89 நாட்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சித் 

தவலவர் நாகர்ரகாவில் அவர்களின் பசயல்முவற ஆவண எண்.அ2/194/2016           
நாள்  11.02.2018-ல் பதரிவித்துள்ள தினக்கூலி  ட்டியலின் டி 89 நாட்களுக்கு கால நீட்டிப்பு 

பசய்யவும் அதற்கான உத்ரதச பசலவுத் பதாவக ரூ.38,0000/-க்கு மன்ற அங்கீகாரம் 
ரவண்டப் டுகிறது.          ந.க.எண்.1182/2017/எச்1 

தீர்மானம் எண்.2245 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 



 

 
ப ாருள் எண்.5 

 இந்நகராட்சியில் பசயல் ட்டு வரும் அம்மா உணவகத்தில் உள்ள  ாய்லர் அடுப்பு 

 ழுதவடந்து விட்டதால் 28.04.2020 முதல் ரகஸ் அடுப்பு மற்றும் இட்லி குட்டுவம் தினசரி 

வாடவக நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.150/- வதீம் பசலவு ஆகிறது.  ாய்லர் அடுப்பு சரி பசய்யும் 
வவர ரமற் டி ப ாருட்கள் வாடவகக்கு எடுத்து உ ரகாயப் டுத்த மன்றத்தின்  ார்வவக்கு 
சமர்ப் ிக்கப் டுகிறது. 

                  ந.க.எண்.3/2020/அ3 

தீர்மானம் எண்.2246 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 

ப ாருள் எண்.6 

 இந்நகராட்சியில் ஒப் ந்த  ணிகள் ஒப் ந்ததாரர்களால் ரமற்பகாள்ளப் ட்டதில் 
 ட்டியலில்  ிடித்தம் பசய்யப் ட்ட வவப்பு பதாவக காலங்கடந்த வவப்புத் பதாவக 
 திரவட்டில் கீழ்காணும் ஒப் ந்ததாரர் ப யரில் உள்ள வவப்புத் பதாவகயிவன 
சம்மந்தப் ட்ட ஒப் ந்ததாரர்களுக்கு வழங்க மன்ற அங்கீகாரம் ரவண்டப் டுகிறது. 

வ.எண் ஒப் ந்ததாரர் ப யர் வருடம் பதாவக 
(ரூ) 

1. திரு.M.M.கிளடீ்டஸ் 2005-06 15000/- 
2007-2008 
 
 

1850/- 
2500/- 
500/- 
3000/- 

2009-2010 3000/- 
பமாத்தம் 26350/- 

2. திரு.S.ஜாண்ரறாஸ் 2011-12 500/- 
2012-13 
 
 

2500/- 
1750/- 
1300/- 
2000/- 

2015-16 
 
 
 
 

4000/- 
10000/- 
14250/- 
550/- 
2600/- 
1200/- 

2016-17 550/- 
5500/- 
1700/- 

பமாத்தம் 48400/- 



3. திரு.C.ரதவராஜ் 2015-16 
 
 

10000/- 
4500/- 
900/- 

2016-17 
 

28423/- 
2000/- 

2017-18 8245/- 
 

பமாத்தம் 54,068/- 
         ந.க.எண்.இ1/22/2020 

தீர்மானம் எண்.2247 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 

ப ாருள் எண்.7 

 இந்நகராட்சிக்குட் ட்ட நரிக்கல் பமயின் ரராடு  குதியில் பூக்குழி முதல் 

புல்லன்விவள பசல்லும் சாவல வவர ஏற்கனரவ அவமக்கப் ட்டுள்ள 63 mm pipe line-ல் 
அவடப்பு ஏற் ட்டுள்ளதால், சீரான குடிநீர் கிவடக்கவில்வல என ப ாதுமக்களிடமிருந்து 
புகார் வரப்ப ற்றவத பதாடர்ந்து, ரமற் டி  குதியில் ரநராய்வு ரமற்பகாள்ளப் ட்டது. அதன் 
அடிப் வடயில் மூன்று இடங்களில் குடிநீர் குழாய் ரதாண்டி  ார்க்கப் ட்டதில்,  ல 
வருடங்களுக்கு முன்னர்  ாதிக்கப் ட்ட குழாய்  ழுதவடந்திருப் தால், ப ாது மக்களக்கு 
சீரான முவறயில் குடிநீர் வழங்க இயலாத நிவல ஏற் ட்டுள்ளது. ரமலும் தற்ர ாது 
பகாரரானா ரநாய் முன்பனச்சரிக்வக நடவடிக்வககவள முன்னிட்டு, குடிநீர் ரதவவ 
அதிகமாகி உள்ளதால், அவசர அவசியத்வத கருத்தில் பகாண்டு, ரமற் டி  குதியில் 

புதிதாக 3”PVC (90mm) குழாய்  திப் தற்காக தயார் பசய்யப் ட்டுள்ள மதிப் டீு ரூ.2,20,000/-
க்கும், ரமற் டி  ணியிவன குடிநீர் வழங்கல் நிதியின் கீழ் ரமற்பகாள்வதற்கும் மன்ற 
அனுமதிக்காக வவக்கப் டுகிறது. 
              ந.க.எண்.439/2020/இ1 

தீர்மானம் எண்.2248 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 

ப ாருள் எண்.8 

 இந்நகராட்சி உப் ளம்  குதி உரக்கிடங்கில், ஏற்கனரவ பகாட்டப் ட்டுள்ள 

குப்வ கவள (தரம்  ிரித்து ப றப் டுவதற்கு முன்னர்) உயிரி அகழ்வு (Bio-Mining) 
முவறயில்  ிரிப் தற்கு, 8th PHC-SBM : 2018-19-ன் கீழ் ரூ.146.00 இலட்சம் திட்ட நிதி 
ஒதுக்கீடு பசய்யப் ட்டது. ரமற் டி  ணிக்கு ஒப் ந்தப்புள்ளி ப றப் ட்ட நிவலயில், 
பசன்வன அண்ணா  ல்கவலக்கழக ர ராசிரியர், நகராட்சி நிர்வாக தவலவம ப ாறியாளர் 
மற்றும் கண்காணிப்பு ப ாறியாளரால் நடத்தப் ட்ட ஆய்வு கூட்டத்தில், உரக்கிடங்கு  குதி 

 ின் நீர்  ரப் ாக (Back Water surface) உள்ளதால், உயிரி அகழ்வு முவறயில் குப்வ கவள 

 ிரித்பதடுக்க வழிவவக இல்வல (Bio-Moning process is not possible) என 
பதரிவிக்கப் ட்டது. அதனடிப் வடயில், அண்ணா  ல்கவலக்கழக ர ராசிரியர் 
திரு.அமல்ராஜ் அவர்களால்  உப் ளம்  குதி உரக்கிடங்கில் ரநராய்வு நடத்தப் ட்டதில், 

ஆங்காங்ரக சிதறி கிடக்கும் குப்வ கவள  JCB இயந்திரம் மூலம் ஒதுக்கி, அளவு எடுக்கும் 

வவகயில் குவித்து வவக்க (Heeping) பதரிவிக்கப் ட்டது. ரமலும் குப்வ கவள தரம் 
 ிரித்து உரமாக்குதல்  ணிக்கு ர ாதுமான இடம் இல்லாமல் உள்ளதால், குப்வ கவள 



குவித்து வவப் தற்கு ஏதுவாக JCB இயந்திரம் மூலம்  ணியிவன ரமற்பகாள்வதற்காக 

தயார் பசய்யப் ட்டுள்ள உத்ரதச மதிப் டீு ரூ.1,62,000/-க்கும் ரமற் டி  ணியிவன நகராட்சி 
ப ாது நிதியின் கீழ் ரமற்பகாள்வதற்கும் மன்ற அனுமதிக்காக வவக்கப் டுகிறது. 
              ந.க.எண்.430-1/2020/இ1 
தீர்மானம் எண்.2249 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 

ப ாருள் எண்.9  

 இந்நகராட்சிக்குட் ட்ட வார்டு எண்.14-ல் துவறமுகத்பதரு ப ாழிமுகம்  குதியில் 

அவமந்துள்ள க.எண்.14/68–ன் அருகில் உள்ள வடிகால் ஓவட மிகவும் குறுகலாக 
உள்ளதால், வடிகால் ஓவடயில் அவடப்பு ஏற் ட்டுள்ளது. இதனால் கழிவு நீர் சாவலயின் 
ரமற் ரப் ில் வழிந்ரதாடி சுகாதார சீர்ரகட்வட ஏற் டுத்தி வருகிறது. எனரவ ரமற் டி 
 குதியில் புதிதாக மூடியுடன் கூடிய வடிகால் ஓவட அவமப் தற்காக தயார் 

பசய்யப் ட்டுள்ள மதிப் டீு ரூ.1,00,000/-க்கும், ரமற் டி  ணியிவன நகராட்சி ப ாது 
நிதியின் கீழ் ரமற்பகாள்வதற்கும் மன்ற அனுமதிக்காக வவக்கப் டுகிறது. 
 
                 ந.க.எண்.433/2020/இ1 
தீர்மானம் எண்.2250 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 

ப ாருள் எண்.10  

 இந்நகராட்சிக்கு பசாந்தமான கவலஞர் கருணாநிதி வணிக வளாகத்தில் 

அவமந்துள்ள தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் குளச்சல்-1  ிரிவு அலுவலகத்தின் கீழ் 
தளத்தில், மின் கட்டணம் வசூல் பசய்யப் டும் இடத்தில், பகாரரானா ரநாய் பதாற்று 
காரணமாக ப ாது மக்கள் சமூக இவடபவளிவய கவட  ிடித்து மின் கட்டணம் பசலுத்தும் 
வவகயில் நிழல்  ந்தல் (Shed) அவமப் தற்காக தயார் பசய்யப் ட்டுள்ள மதிப் டீு 

ரூ.42,000/-க்கும், ரமற் டி  ணியிவன நகராட்சி ப ாது நிதியின் கீழ் ரமற்பகாள்ளவும் மன்ற 
அனுமதிக்காக வவக்கப் டுகிறது. 
 
                ந.க.எண்.443/2020/இ1 
தீர்மானம் எண்.2251 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 

ப ாருள் எண்.11 

 இந்நகராட்சிக்குட் ட்ட அண்ணாசிவல சமீ ம் அவமந்துள்ள கட்டண கழிப் ிடம் 
மற்றும் தினசரி சந்வதயில் அவமந்துள்ள கட்டண கழிப் ிடம் ஆகியவவ மிகவும் 
ரமாசமாக  ழுதவடந்து  யன் டுத்த இயலாத நிவலயில் உள்ளதால், ரமற் டி 
கழிப் ிடங்களின் குத்தவகதாரர்களால் கழிப் ிடங்கவள சீரவமத்து வழங்குமாறு ரகட்டுக் 
பகாள்ளப் ட்டுள்ளது. எனரவ ரமற் டி கழிவவறகளில்  ராமரிப்பு  ணிகள் 
ரமற்பகாள்வதற்காக தயார் பசய்யப் ட்டுள்ள மதிப் டீு ரு.2,60,000/-க்கும், ரமற் டி 
 ணியிவன நகராட்சி ப ாது நிதியின் கீழ் ரமற்பகாள்ளவும் மன்ற அனுமதிக்காக 
வவக்கப் டுகிறது. 
               ந.க.எண்.443-1/2020/இ1 

தீர்மானம் எண்.2252 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 

 



 
ப ாருள் எண்.12 

 குளச்சல் நகராட்சியில் 2020-21 ஆம் ஆண்டிற்கு, புதிய குடிநீர் குழாய் இவணப் ிற்கு 
கீழ்க்கண்டவாறு தயார் பசய்யப் ட்ட மதிப் டீ்டு பதாவகக்கு மன்ற அனுமதி 
ரவண்டப் டுகிறது. 
 

சிபமண்ட் தளம்  

0-15m ரூ.14,211/- 
0-30m ரூ.24,556/- 
0-45m ரூ.35,696/- 
0-75m ரூ.56,545/- 
0-90m ரூ.67,125/- 
தார் தளம்  
0-15m ரூ.13,894/- 
0-30m ரூ.23,923/- 
0-45m ரூ.34,745/- 
0-75m ரூ.54,035/- 
0-90m ரூ.65,221/- 
மண் தளம்  
0-15m ரூ.7,302/- 
0-30m ரூ.10,649/- 
0-45m ரூ.14,835/- 
0-75m ரூ.21,778/- 
0-90m ரூ.25,404/- 
வணிக  யன் ாடு 
சிபமண்ட் தளம் 

 

0-15m ரூ.19,211/- 
0-30m ரூ.29,556/- 
0-45m ரூ.40,696/- 
0-75m ரூ.61,545/- 
0-90m 
 

ரூ.72,125/- 

தார் தளம்  
0-15m ரூ.18,894/- 
0-30m ரூ.28,923/- 
0-45m ரூ.39,745/- 
0-75m ரூ.59,035/- 
0-90m ரூ.70,221/- 
மண் தளம்  

0-15m ரூ.12,302/- 
0-30m ரூ.15,649/- 
0-45m ரூ.19,835/- 



0-75m ரூ.26,778/- 
0-90m ரூ.30,404/- 
பதாழிற்சாவல 
 யன் ாடு 
சிபமண்ட் தளம் 

 

0-15m ரூ.17,211/- 
0-30m ரூ.27,556/- 
0-45m ரூ.38,696/- 
0-75m ரூ.59,545/- 
0-90m ரூ.70,125/- 
தார் தளம்  
0-15m ரூ.16,894/- 
0-30m ரூ.26,923/- 
0-45m ரூ.37,745/- 
0-75m ரூ.57,035/- 
0-90m ரூ.68,221/- 
மண் தளம்  

0-15m ரூ.10,302/- 
0-30m ரூ.13,649/- 
0-45m ரூ.17,835/- 
0-75m ரூ.24,778/- 
0-90m ரூ.28,404/- 

 
ரமலும் குடிநீர் குழாய் இவணப்புகளில் ஏற் டும்  ழுதுகவள சரி பசய்திட கீழ்க்கண்டவாறு 
தயார் பசய்யப் ட்ட மதிப் டீ்டு பதாவகக்கு மன்ற அனுமதி ரவண்டப் டுகிறது. 

1. மண் தளம் – ரூ.875.- 
2. சிபமண்ட் தளம் – ரூ.1400/- 
3. தார் தளம் – ரூ.1350/- 

 ரமலும் குடிநீர் குழாய் இவணப்பு துண்டிப்பு மற்றும் மறு இவணப் ிற்கான 
கட்டணம் ரூ.500/- வதீம் வசூல் பசய்ய மன்ற அனுமதி ரவண்டப் டுகிறது. 

 குடிநீர் குழாய் இவணப் ிற்கான ப யர் மாற்றத்திற்கு ரூ.200/- வதீம் வசூல் 
பசய்திட மன்ற அனுமதி ரவண்டப் டுகிறது. 

                   ந.க.எண்.256/2020/இ2 

தீர்மானம் எண்.2253 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 

ப ாருள் எண்.13 

 இந்நகராட்சிக்கு பசாந்தமான நவனீ மீன்சந்வத முதல்தளம் கவட எண்.1, கவியரசு 

கண்ணதாசன் வணிக வளாக தவரதளம் கவட எண்.12, கவலஞர் கருணாநிதி வணிக 

வளாகம் தவர தளம் கவட எண்.12,13 முதல் தளம் கவட எண்.47 முதல் 52 ஆகிய 
கவடகளுக்கு மாத வாடவக பசலுத்தாத காரணத்தினால் ரமற் டி கவடகளுக்கு 
பசலுத்தப் ட்டுள்ள முன்வவப்புத் பதாவகயிலிருந்து மாத வாடவக 18.02.2020-ல் ஈடு 
பசய்யப் ட்டுள்ளவத மன்றத்தின்  ார்வவக்கு வவக்கப் டுகிறது. 



வரிவச 
எண். 

வணிக வளாகத்தின் ப யர் வாடவகதாரர் ப யர் ஈடு பசய்யப் ட்டுள்ள 
பதாவக ரூ. 

1 நவனீ மீன்சந்வத  

முதல் தளம் கவட எண்.1 
T.ராஜகுமார் 1,64,400/- 

2 கவியரசு கண்ணதாசன்  

தவர தளம் கவட எண்.12 
பரகு ாலன் 67,496/- 

3 கவலஞர் கருணாநிதி  

தவர தளம் 12,13 
முதல் தளம் 47 முதல் 52 வவர 

மின்சார வாரியம் 
 
ப ரியசுவாமி 

45,500/- 
 
1,18,820/- 

  பமாத்தம் ரூ.3,96,216/- 
 

              ந.க.எண்.2035/2015/அ1 

தீர்மானம் எண்.2254 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 

 

ப ாருள் எண்.14 

 இந்நகராட்சிக்கு பசாந்தமான கழிப் ிடம் வார்டு எண்.7-ல் துவறமுகம்  ாலம் 

அருகில் உள்ள கழிப் ிடத்திற்கு முன்வவப்புத் பதாவகயாக ரூ.1000/- என இந்நகர்மன்ற 

தீர்மானம் எண்.2200, நாள் 31.01.2020-ன்  டி தீர்மானம் நிவறரவற்றப் ட்டுள்ளது. 
முன்வவப்புத் பதாவக குவறவாக உள்ளதால் ரமற் டி தீர்மானத்வத ரத்து பசய்து, 

முன்வவப்புத் பதாவக ரூ.5000/- என நிர்ணயம் பசய்ய மன்ற அங்கீகாரம் 
ரவண்டப் டுகிறது. 
          ந.க.எண்.06/2020/அ3 

தீர்மானம் எண்.2255 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 

 

ப ாருள் எண்.15 

 இந்நகராட்சிக்கு பசாந்தமான உப் ளம்  குதி உரக்கிடங்கில் தண்ணரீ் வசதி இல்லாத 

காரணத்தால், குப்வ கவள  ிரித்து உரமாக்குதல்  ணிகளுக்கு சிரமம் ஏற் ட்டு வருவவத  

கருத்தில் பகாண்டு, களிமார்  குதியிலிருந்து உரக்கிடங்கு நுவழவு வாயில் வவர 

ஏற்கனரவ அவமக்கப் ட்டுள்ள குடிநீர் குழாவய உரக்கிடங்கின் உட்புறம் வவர நீட்டிப்பு 

பசய்து, தண்ணரீ் வசதி பசய்வதற்கான  ணிகவள ரமற்பகாள்வதற்காக தயார் 

பசய்யப் ட்டுள்ள மதிப் டீு ரூ.60,000/-க்கும், ரமற் டி  ணியிவன நகராட்சி ப ாதுநிதியின் 

கீழ் ரமற்பகாள்வதற்கும் மன்ற அனுமதிக்காக வவக்கப் டுகிறது. 

            ந.க.எண்.430-2/2020/இ1 

தீர்மானம் எண்.2256 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 

 



ப ாருள் எண்.16 

 இந்நகராட்சிக்குட் ட்ட சாம் சிவபுரம்  குதியில் ப ாதுமக்களுக்கு சீரான முவறயில் 

குடிநீர் கிவடக்கப்ப றாத காரணத்தால், குடிநீர் குழாயில்  ழுது உள்ளவத கண்டறியும் 

ப ாருட்டு,  ல இடங்களில் ரதாண்டி  ார்க்கப் ட்டது. ஆனால் குழாயில்  ழுது ஏற் ட்ட 

இடத்வத கண்டுப் ிடிக்க இயலவில்வல. ரமலும் ரமற் டி  குதியில் குடிநீர் குழாய் 

அவமக்கப் ட்டு, 20 ஆண்டுகளுக்கு ரமலாகி விட்ட நிவலயில், தற்ர ாது குடிநீர் குழாய் 

இவணப்புகள் அதிகமாக உள்ளதாலும்,  வழய குடிநீர் குழாய் குடியிருப்பு  குதிக்குள் 

பசல்வதாலும்  ழுதிவன சரி பசய்ய முடியாமல் உள்ளது. எனரவ ப ாதுமக்கள் நலவன 

கருத்தில் பகாண்டு, துவறமுகம்  ாலம் அருகில் உள்ள Check post முதல் மரமடி வவர 

புதிதாக 90mm PVC pipe line அவமப் தற்காக தயார் பசய்யப் ட்ட மதிப் டீு ரூ.1,60,000/-

க்கும், ரமற் டி  ணியிவன நகராட்சி ப ாது நிதியின் கீழ் ரமற்பகாள்வதற்கும் மன்ற 

அனுமதிக்காக வவக்கப் டுகிறது. 

                                ந.க.எண்.463/2020/இ1 

தீர்மானம் எண்.2257 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 

 

 

 

                   ஆவணயர்(ப ா) 
               குளச்சல் நகராட்சி 
 

 

   


