
Fs¢rš efuh£Á 

            Fs¢rš efuh£Á k‹w¤Â‹  மே khj  mtru¡T£l«    13.05.2020-« njÂ   

»Hik Ã‰gfš 4.00 kâ¡F  eilbg‰wJ . 

        

                                jå mYty® / Mizahs® 

ப ொருள் எண்.1 

 இந்நகரொட்சியில், சட்டேன்ற உறுப் ினர் பதொகுதி மேம் ொட்டுத் திட்டம் 2019-20-ன் 

கீழ், இந்நகரொட்சிக்குட் ட்ட புதிய துறறமுகத்தின் கிழக்கு  குதியில் Solar Mini High Mast 
அறேத்தல்  ணியிறன ரூ.3.04779 இலட்சம் ேதிப் டீ்டில் மேற்பகொள்வதற்கு, ேொவட்ட 
ஆட்சியர் (ே) ப ருந்தறலவர், ேொவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகறே, நொகர்மகொவில் 

பசயல்முறறகள் எண்.ஆ3/2209/2019 நொள் 05.03.2020-ன்  டி நிர்வொக அனுேதி 

வழங்கப் ட்டது. அதன் அடிப் றடயில் மேற் டி  ணிக்கு 31.03.2020 அன்று ஒப் ந்தப்புள்ளி 
மகொரப் ட்டு, பகொமரொனொ மநொய் பதொற்று ஊரடங்கு கொரணேொக ஒத்தி றவக்கப் ட்டது. 

அதன்  ின்னர் கன்னியொகுேரி ேொவட்ட ஆட்சித் தறலவரின் அறிவுறரயின் டி, 07.05.2020 
அன்று ேறு ஒப் ந்தப்புள்ளி மகொரப் ட்டதில், ப றப் ட்ட ஒப் ந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புமநொக்கு 
 ட்டியல்  ின்வருேொறு, 

1. M/s. Success Engineering, 
Puliyoorsalai, 
Mancode post 

ேதிப் டீ்றட விட 0.49% குறறவு 
(ரூ.2,70,800/-) 

2. G.Brijish, 
S.G Bhavan, Ambalakadai, 
Mancode post. 

ேதிப் டீ்றட விட 0.16% குறறவு 
(ரூ.2,71,700/-) 

 மேற்கொணும் இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில், M/s. Success Engineering, Puliyoorsalai 
நிறுவனம் அளித்துள்ள ேதிப் டீ்றட விட 0.49% குறறவொன ஒப் ந்தப்புள்ளிறய ஏற்று  ணி 
உத்தரவு வழங்க ேன்ற அனுேதிக்கொக றவக்கப் டுகிறது. 

             ந.க.எண்.199/2020/இ1 

தீர்ேொனம் எண்.2258 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.2 

 இந்நகரொட்சியில்,  ொரொளுேன்ற உறுப் ினர் உள்ளூர் பதொகுதி மேம் ொட்டுத் திட்டம் 

2019-20-ன் கீழ், ரூ.12.16 இலட்சம் ேதிப் டீ்டில் 4 எண்ணம் உயர்மகொபுர ேின் விளக்கு 
அறேத்தல்  ணிகளுக்கு, கன்னியொகுேரி ேொவட்ட ஆட்சியர் (ே) ப ருந்தறலவர், ேொவட்ட 

ஊரக வளர்ச்சி முகறே, நொகர்மகொவில் பசயல்முறறகள் எண்.ஆ2/2817/2019 நொள் 

18.03.2020-ன்  டி நிர்வொக அனுேதி வழங்கப் ட்டது. நகரொட்சி ேின் கட்டணத்றத 
குறறக்கும் வறகயில், மேற்கொணும் உயர்மகொபுர ேின் விளக்குகறள சூரிய ஒளியில் 
இயங்கும் உயர்மகொபுர ேின் விளக்குகளொக அறேப் தற்கு, ேதிப் டீ்டில் வழிவறக 
பசய்யப் ட்டது. மேற்கொணும்  ணிகளில், குளச்சல் நகரொட்சி பநசவொளர் பதரு சி.எஸ்.ஐ 
சர்ச் (ஹொக்கர்புரம்) அருகில் சூரிய ஒளியில் இயங்கும் உயர்மகொபுர ேின் விளக்கு 



அறேத்தல்  ணியிறன ரூ.3.04 இலட்சம் ேதிப் டீ்டில் மேற்பகொள்வதற்கு, 07.05.2020 
அன்று ஒப் ந்தப்புள்ளி மகொரப் ட்டதில், ப றப் ட்ட ஒப் ந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புமநொக்கு 
 ட்டியல்  ின்வருேொறு, 

1. M/s. J.Electricals, 
220, Avvai Shanmugam salai, 
Meenakshipuram, Nagercoil 

ேதிப் டீ்றட விட 0.19% குறறவு 
(ரூ.2,71,604/-) 

2. M/s. JES Electricals, 
Trinity Complex, Main Road, 
Trituapuram. 

ேதிப் டீ்றட விட 0.96% குறறவு 
(ரூ.2,69,524/-) 

 மேற்கொணும் இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில், M/s. JES Electricals, Trituapuram 
நிறுவனம் அளித்துள்ள ேதிப் டீ்றட விட 0.96% குறறவொன ஒப் ந்தப்புள்ளிறய ஏற்று  ணி 
உத்தரவு வழங்க ேன்ற அனுேதிக்கொக றவக்கப் டுகிறது. 

             ந.க.எண்.219/2020/இ1 

தீர்ேொனம் எண்.2259 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.3 

 இந்நகரொட்சியில்,  ொரொளுேன்ற உறுப் ினர் உள்ளூர் பதொகுதி மேம் ொட்டுத் திட்டம் 

2019-20-ன் கீழ், குளச்சல் துறறமுகப்  குதியில் ஆர்.சி சர்ச் முன் க்கம் சூரிய ஒளியில் 

இயங்கும் உயர்மகொபுர ேின்விளக்கு அறேத்தல்  ணியிறன ரூ.3.04 இலட்சம் ேதிப் டீ்டில் 

மேற்பகொள்வதற்கு, 07.05.2020 அன்று ஒப் ந்தப்புள்ளி மகொரப் ட்டதில், ப றப் ட்ட 
ஒப் ந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புமநொக்கு  ட்டியல்  ின்வருேொறு, 

1. M/s. J.Electricals, 
220, Avvai Shanmugam salai, 
Meenakshipuram, Nagercoil 

ேதிப் டீ்றட விட 0.19% குறறவு 
(ரூ.2,71,604/-) 

2. M/s. JES Electricals, 
Trinity Complex, Main Road, 
Trituapuram. 

ேதிப் டீ்றட விட 0.96% குறறவு 
(ரூ.2,69,524/-) 

 மேற்கொணும் இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில், M/s. JES Electricals, Trituapuram 
நிறுவனம் அளித்துள்ள ேதிப் டீ்றட விட 0.96% குறறவொன ஒப் ந்தப்புள்ளிறய ஏற்று  ணி 
உத்தரவு வழங்க ேன்ற அனுேதிக்கொக றவக்கப் டுகிறது.      

             ந.க.எண்.219/2020/இ1 

தீர்ேொனம் எண்.2260 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.4 

 இந்நகரொட்சியில்,  ொரொளுேன்ற உறுப் ினர் உள்ளூர் பதொகுதி மேம் ொட்டுத் திட்டம் 

2019-20-ன் கீழ், குளச்சல் நகரொட்சி – ப ரிய  ள்ளி அருகில் அறேந்துள்ள அக்கறர  ள்ளி 
வொசல்  குதியில் சூரிய ஒளியில் இயங்கும் உயர்மகொபுர ேின்விளக்கு அறேத்தல் 



 ணியிறன ரூ.3.04 இலட்சம் ேதிப் டீ்டில் மேற்பகொள்வதற்கு, 07.05.2020 அன்று 
ஒப் ந்தப்புள்ளி மகொரப் ட்டதில், ப றப் ட்ட ஒப் ந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புமநொக்கு  ட்டியல் 
 ின்வருேொறு, 

1. M/s. J.Electricals, 
220, Avvai Shanmugam salai, 
Meenakshipuram, Nagercoil 

ேதிப் டீ்றட விட 0.19% குறறவு 
(ரூ.2,71,604/-) 

2. M/s. JES Electricals, 
Trinity Complex, Main Road, 
Trituapuram. 

ேதிப் டீ்றட விட 0.96% குறறவு 
(ரூ.2,69,524/-) 

 மேற்கொணும் இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில், M/s. JES Electricals, Trituapuram 
நிறுவனம் அளித்துள்ள ேதிப் டீ்றட விட 0.96% குறறவொன ஒப் ந்தப்புள்ளிறய ஏற்று  ணி 
உத்தரவு வழங்க ேன்ற அனுேதிக்கொக றவக்கப் டுகிறது.      ந.க.எண்.219/2020/இ1 

தீர்ேொனம் எண்.2261 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.5 

 இந்நகரொட்சியில்,  ொரொளுேன்ற உறுப் ினர் உள்ளூர் பதொகுதி மேம் ொட்டுத் திட்டம் 

2019-20-ன் கீழ், குளச்சல் துறறமுகம் ேரேடி 5-வது எண்ணில் வள்ளம்  ிடிக்கும் இடத்தில் 

சூரிய ஒளியில் இயங்கும் உயர்மகொபுர ேின்விளக்கு அறேத்தல்  ணியிறன ரூ.3.04 
இலட்சம் ேதிப் டீ்டில் மேற்பகொள்வதற்கு, 07.05.2020 அன்று ஒப் ந்தப்புள்ளி 
மகொரப் ட்டதில், ப றப் ட்ட ஒப் ந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புமநொக்கு  ட்டியல்  ின்வருேொறு, 

1. M/s. J.Electricals, 
220, Avvai Shanmugam salai, 
Meenakshipuram, Nagercoil 

ேதிப் டீ்றட விட 0.19% குறறவு 
(ரூ.2,71,604/-) 

2. M/s. JES Electricals, 
Trinity Complex, Main Road, 
Trituapuram. 

ேதிப் டீ்றட விட 0.96% குறறவு 
(ரூ.2,69,524/-) 

 மேற்கொணும் இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில், M/s.JES Electricals, Trituapuram 
நிறுவனம் அளித்துள்ள ேதிப் டீ்றட விட 0.96% குறறவொன ஒப் ந்தப்புள்ளிறய ஏற்று  ணி 
உத்தரவு வழங்க ேன்ற அனுேதிக்கொக றவக்கப் டுகிறது.     
     

             ந.க.எண்.219/2020/இ1 

தீர்ேொனம் எண்.2262 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 

 

  



 

Fs¢rš efuh£Á 

            Fs¢rš efuh£Á k‹w¤Â‹  மே khj  rhjhuz¡T£l«    29.05.2020-« njÂ   

»Hik Ã‰gfš 4.00 kâ¡F  eilbg‰wJ . 

        

                                jå mYty® / Mizahs® 

ப ொருள் எண்.1 

 நகரொட்சி நிர்வொக ஆறணயர், பசன்றன பசயல்முறறகள் 

ந.க.எண்.K.Dis.No.30726/P3/2017 நொள் 10.01.2018-ன் மூலம், இந்நகரொட்சி ப ொது சுகொதொரப் 

 ிரிவில் திடக்கழிவு மேலொண்றே  ணிகறள மேற்பகொள்ள ஒப் ந்த அடிப் றடயில் (Out 
Sourcing) 45  ணியொளர்கறள  ணியேர்த்த அனுேதி வழங்கப் ட்டது. ஆனொல் நகரொட்சி நிதி 

நிறல சரியில்லொத கொரணத்தொல், அப்ம ொறதக்கு 30  ணியொளர்கள் ேட்டும்  ணிக்கு 
அேர்த்தப் ட்டது. தற்ம ொது குப்ற கறள ப றப் டும் இடத்திமலமய தரம்  ிரித்து 
வொங்குவதற்கும், MCC  ணிகள் மேற்பகொள்ளுவதற்கும், பநகிழிகறள  ிரிக்கும்  ணிகறள 
மேற்பகொள்வதற்கும் கூடுதலொக  ணியொளர்கள் மதறவப் டுகிறொர்கள். மேலும் பகொமரொனொ 
(COVID-19) மநொய் தடுப்பு  ணிகள் துப்புரவு ஆய்வொளர், துப்புரவு  ணி 
மேற் ொர்றவயொளர்கள், துப்புரவு  ணியொளர்கள், தூய்றே இந்தியொ திட்டம் 
 ரப்புறரயொளர்கள் ேற்றும் மேற் ொர்றவயொளர், ேருத்துவ அலுவலர், நகர் சுகொதொர 
பசவிலியர், DBC  ணியொளர்கள், தன்னொர்வ பதொண்டர்களுடன் பகொமரொனொ தடுப்பு 
முன்பனச்சரிக்றக நடவடிக்றக முழு வசீ்சில்  மேற்பகொள்ளப் ட்டு வருகிறது. எனமவ 
ப ொது சுகொதொர நலன் கருதி, நகரொட்சி நிர்வொக ஆறணயரின் அனுேதி ப றப் ட்டதில், 
ேீதமுள்ள 15  ணியொளர்கறள ஒப் ந்த அடிப் றடயில்  ணிக்கு அேர்த்துவதற்கொக, அவசர 
அவசியம் கருதி நகரொட்சி நிர்வொக ஆறணயர் அவர்களின் பசயல்முறற ஆறண எண். 
K.Dis.No.30726/P3/2017 நொள் 10.01.2018-ல் ஒப்புதல் வழங்கப் ட்டுள்ள டி, ஒப் ந்த 
அடிப் றடயில் ஏற்கனமவ ஒப் ந்தம் வழங்கப் ட்டுள்ள ஒப் ந்தப்புள்ளியில் குறிப் ிட்டுள்ள 
தினக்கூலி அடிப் றடயில் M/s.ற ரவி  வுண்மடசன் மூலம் 01.06.2020 முதல் 31.07.2020 
வறர  ணியொளர்கறள  ணியேர்த்தவும் உத்மதச பசலவினம் பதொறக ரூ.500000/-க்கும் 
ேன்றத்தின் அங்கீகொரத்திற்கு றவக்கப் டுகிறது. 

                ந.க.எண்.212/2018/எச்1 

தீர்ேொனம் எண்.2263 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 

  



 

ப ொருள் எண்.2 

 இந்நகரொட்சியில், சிங்கன்கொவு  குதியில் மகஸ் குமடொன் அருகில் 63mm PVC 
குழொய் அறேத்தல் ேற்றும்  ழுதறடந்த வடிகொல் ஓறடயின்  க்க சுவறர சரி பசய்தல் 

ஆகிய  ணிகறள ரூ.2,00,000/- ேதிப் டீ்டில், நகரொட்சி ப ொது நிதியின் கீழ் 

மேற்பகொள்வதற்கு ேன்றம் தனது தீர்ேொனம் எண். 2234 நொள் 31.03.2020-ன் மூலம் ஒப்புதல் 

வழங்கியுள்ளது. அதன் அடிப் றடயில் மேற் டி  ணிக்கு 12.05.2020 அன்று ஒப் ந்தப்புள்ளி 
மகொரப் ட்டதில், ப றப் ட்ட ஒப் ந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புமநொக்கு  ட்டியல்  ின்வருேொறு, 

1. திரு.சி.மதவரொஜ் 
ஒப் ந்ததொரர் 
 

ேதிப் டீ்றட விட 0.74% அதிகம் 
(ரூ.1,77,190/-) 

2. திரு.சி.சுமரஷ் 
ஒப் ந்ததொரர் 
 

ேதிப் டீ்றட விட 0.08% குறறவு 
(ரூ.1,75,750/-) 

 மேற்கொணும் இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில், திரு.சி.சுமரஷ் ஒப் ந்ததொரர் ேதிப் டீ்றட 
விட 0.14% குறறவொக அளித்துள்ள ஒப் ந்தப்புள்ளிறய ஏற்று  ணி உத்தரவு வழங்க ேன்ற 
அனுேதிக்கொக றவக்கப் டுகிறது.         

             ந.க.எண்.410/2020/இ1 

தீர்ேொனம் எண்.2264 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 

 

ப ொருள் எண்.3 

 இந்நகரொட்சிக்குட் ட்ட 24 வொர்டுகளிலும்  ழுதறடந்துள்ள வடிகொல் ஓறடயின் 
தளம் ேற்றும்  க்கச்சுவர், மேல் மூடி ஆகியவற்றற சரி பசய்வதற்கொன ேதிப் டீு 

ரூ.5,50,000/-க்கும், மேற் டி  ணியிறன நகரொட்சி ப ொது நிதியின் கீழ் மேற்பகொள்வதற்கும் 

ேன்றம் தனது தீர்ேொனம் எண்.2239  நொள் 31.03.2020-ன் மூலம் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

அதன் அடிப் றடயில் மேற் டி  ணிக்கு 12.05.2020 அன்று ஒப் ந்தப்புள்ளி மகொரப் ட்டதில், 
ப றப் ட்ட ஒப் ந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புமநொக்கு  ட்டியல்  ின்வருேொறு, 

1. திரு.சி.சுமரஷ் 
ஒப் ந்ததொரர் 
 

ேதிப் டீ்றட விட 0.01%  குறறவு 
(ரூ.4,80,364/-) 

2. திரு.சி.மதவரொஜ் 
ஒப் ந்ததொரர் 
 

ேதிப் டீ்றட விட 0.12% குறறவு 
(ரூ.4,79,841/-) 

 மேற்கொணும் இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில், திரு.சி.மதவரொஜ் ஒப் ந்ததொரர் 

ேதிப் டீ்றட விட 0.12% குறறவொன ஒப் ந்தப்புள்ளிறய ஏற்று  ணி உத்தரவு வழங்க 
ேன்ற அனுேதிக்கொக றவக்கப் டுகிறது.        

             ந.க.எண்.424/2020/இ1 

தீர்ேொனம் எண்.2265அங்கீகரிக்கப் ட்டது 



 

ப ொருள் எண்.4 

 இந்நகரொட்சி குடிநீர் வினிமயொகத்திற்கொன 200KVA பெனமரட்டரில் மக ிள் 

ேொற்றுதல் ேற்றும் 10 எண்ணம் change over switches ப ொருத்துதல்  ணிக்கொன 

ேதிப் டீ்டுத் பதொறக ரூ.3,00,000/-க்கு ேன்றம் தனது தீர்ேொனம் எண்.2240  நொள் 31.03.2020-
ன் மூலம் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. அதன் அடிப் றடயில் மேற் டி  ணியிறன 

மேற்பகொள்வதற்கொக 12.05.2020 அன்று ஒப் ந்தப்புள்ளி மகொரப் ட்டதில், ப றப் ட்ட 
ஒப் ந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புமநொக்கு  ட்டியல்  ின்வருேொறு, 

1. M/s.R.J.Power 
Marthandam 

ேதிப் டீ்றட விட 0.06%  குறறவு 
(ரூ.2.59.200/-) 

2. M/s.Annai Generators, 
Spare service, 
Nagercoil. 

ேதிப் டீ்டு விகிதம் 
(ரூ.2,59,360/-) 

 மேற்கொணும் இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில், M/s.R.J.Power, Marthandam நிறுவனம் 
அளித்துள்ள ேதிப் டீ்றட விட 0.06% குறறவொன ஒப் ந்தப்புள்ளிறய ஏற்று  ணி உத்தரவு 
வழங்க ேன்ற அனுேதிக்கொக றவக்கப் டுகிறது.       

                    ந.க.எண்.425/2020/இ1 

தீர்ேொனம் எண்.2266 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 

 

ப ொருள் எண்.5 

 இந்நகரொட்சிக்குட் ட்ட வொர்டு எண்.9-ல் ம வர்  ிளொக் ேற்றும் வடிகொல் ஓறட 

அறேத்தல்  ணிக்கு தயொர் பசய்யப் ட்ட ேதிப் டீு ரூ.2,50,000/-க்கும், மேற் டி  ணியிறன  

நகரொட்சி ப ொது நிதியின் கீழ் மேற்பகொள்வதற்கும் ேன்றம் தனது தீர்ேொனம் எண்.2230  
நொள் 31.03.2020-ன் மூலம் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. அதன் அடிப் றடயில் மேற் டி 

 ணிக்கு 12.05.2020 அன்று ஒப் ந்தப்புள்ளி மகொரப் ட்டதில், ப றப் ட்ட 
ஒப் ந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புமநொக்கு  ட்டியல்  ின்வருேொறு, 

1. திரு.எஸ்.ெொண்மறொஸ் 
ஒப் ந்ததொரர் 
 

ேதிப் டீ்றட விட 0.10%  குறறவு 
(ரூ.2,16,605.40/-) 

2. திரு.சி.சந்திரமசகர் 
ஒப் ந்ததொரர் 
 

ேதிப் டீ்றட விட 0.04% குறறவு 
(ரூ.2,16,740,56/-) 

 மேற்கொணும் இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில், திரு.எஸ்.ெொண்மறொஸ் ஒப் ந்ததொரர் 

ேதிப் டீ்றட விட 0.10% குறறவொன ஒப் ந்தப்புள்ளிறய ஏற்று  ணி உத்தரவு வழங்க 
ேன்ற அனுேதிக்கொக றவக்கப் டுகிறது.        

             ந.க.எண்.404/2020/இ1 

தீர்ேொனம் எண்.2267 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 



ப ொருள் எண்.6 

 இந்நகரொட்சி குடிநீர் வினிமயொகத்திற்கொன 200KVA, 6.25KVA ேற்றும் 50KVA 
பெனமரட்டர்கள் ேற்றும் அலுவலக  யன் ொட்டிற்கொன 30KVA பெனமரட்டர் ஆகியவற்றில் 

2020-21 ஆம் ஆண்டு வருடொந்திர  ரொேரிப்பு  ணிகளுக்கொக தயொர் பசய்யப் ட்ட ேதிப் டீு 

ரூ.2,00,000/-க்கு ேன்றம் தனது தீர்ேொனம் எண்.2214  நொள் 27.02.2020-ன் மூலம் ஒப்புதல் 
வழங்கியுள்ளது. அதன் அடிப் றடயில் மேற் டி  ணியிறன மேற்பகொள்வதற்கொக 

12.05.2020 அன்று ஒப் ந்தப்புள்ளி மகொரப் ட்டதில், ப றப் ட்ட ஒப் ந்தப்புள்ளிகளின் 
ஒப்புமநொக்கு  ட்டியல்  ின்வருேொறு, 

1. M/s.R.J.Power 
Marthandam 

ேதிப் டீ்றட விட 0.25%  குறறவு 
(ரூ.1.73.760/-) 

2. M/s.Annai Generators, 
Spare service, 
Nagercoil. 

ேதிப் டீ்டு விகிதம் 
(ரூ.1,74,200/-) 

 மேற்கொணும் இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில், M/s.R.J.Power, Marthandam நிறுவனம் 

அளித்துள்ள ேதிப் டீ்றட விட 0.25% குறறவொன ஒப் ந்தப்புள்ளிறய ஏற்று  ணி உத்தரவு 
வழங்க ேன்ற அனுேதிக்கொக றவக்கப் டுகிறது.      
                      ந.க.எண்.286/2020/இ1 

தீர்ேொனம் எண்.2268 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.7 

 இந்நகரொட்சிக்கு பசொந்தேொன அம்ேொ உணவகத்தில் உள்ள சறேயல் Boiler stove 
 ழுதறடந்து விட்டது. Boiler stove சரி பசய்த வறகயில் ரூ.1550/- ஆம் ேொவு அறரக்கும் 

கிறரண்டருக்கு மதறவயொன 2 Belt வொங்கிய வறகயில் ரூ.520/- ஆம் அ1 எழுத்தர் 
(திரு.படன்னிஸ் ேொற்றுப் ணி) என் வரொல் பசலவு பசய்யப் ட்டது. மேற் டி பதொறகறய 
அன்னொருக்கு (திரு.படன்னிஸ்) என் வருக்கு நகரொட்சி ப ொது நிதியிலிருந்து வழங்க ேன்ற 
அங்கீகொரம் மவண்டப் டுகிறது.      ந.க.எண்.3/2020/அ3 

தீர்ேொனம் எண்.2269 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.8 

 இந்நகரொட்சிக்குட் ட்ட வொர்டு எண்.13-ல் துறறமுகத்பதரு  குதியில் அறேந்துள்ள 
ேீனவர் ஓய்வறறயில் மேற்கூறர ேிகவும் மேொசேொக மசதேறடந்து, ேறழக்கொலங்களில் 
ேறழநீர் மதங்குவதொல், கட்டிடத்தின் உட்சுவர்கள்  ழுதறடந்துள்ளது. எனமவ ேீனவ 
ேக்களின் நலறன கருத்தில் பகொண்டு, மேற் டி ேீனவர் ஓய்வறறயிறன  ழுது நீக்கம் 
பசய்வதற்கொக தயொர் பசய்யப் ட்ட ேதிப் டீு ரூ.1,10,000/-க்கும், மேற் டி  ணியிறன நகரொட்சி 
ப ொது நிதியின் கீழ் மேற்பகொள்வதற்கும் ேன்ற அனுேதிக்கொக றவக்கப் டுகிறது. 

                 ந.க.எண்.196/2020/இ1 

தீர்ேொனம் எண்.2270 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 



 

ப ொருள் எண்.9 

 இந்நகரொட்சிக்கு பசொந்தேொன துறறமுகம்  ொலம் அருகில் உள்ள கட்டணம் 

கழிப் ிடத்திற்கு 20.05.2020-ல் ப ொது ஏலம் நறடப ற்றது. ப ொது ஏலத்தில் முன்றவப்புத் 

பதொறகயொக ரூ.5000/- பசலுத்தி ஏலத்தில் திரு.அஜ்ரப் ேட்டுமே கலந்து பகொண்டொர். 

கட்டணம் கழிப் ிடத்திற்கு 2020-2021 ஆண்டிற்கு ரூ.10,000/-க்கு ஏலக்மகள்வி மேற் டி ந ர் 

(அஜ்ரப்) மகட்டுள்ளொர். எனமவ கட்டணம் கழிப் ிடம் 2020-2021 ஆம் ஆண்டிற்கு ெுன் 2020 
முதல் ேொர்ச் 2020 வறர குத்தறக உரிேம் அன்னொருக்கு வழங்க ேன்ற அங்கீகொரம் 
மவண்டப் டுகிறது. 

          ந.க.எண்.06/2020/அ3 

தீர்ேொனம் எண்.2271அங்கீகரிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.10 

 இந்நகரொட்சி 2019-2020 ஆண்டிற்கு தணிக்றகக்கு பசொத்துவரி, குடிநீர் கட்டணம், 
பதொழில்வரி ேற்றும் வரியில்லொ இனங்களுக்கொன வரி ஆகியவற்றின் மகட்பு, வசூல், 
நிலுறவ ஆகியவற்றற 15 புக்கொக ற ண்டிங் பசய்த வறகயில் ரூ.2000/-ஐ தொசன் 
அச்சகத்திற்கு வழங்க ேன்ற அங்கீகொரத்திற்கொக றவக்கப் டுகிறது. 

                ந.க.எண்.4826/2012/அ1 

தீர்ேொனம் எண்.2272 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.11 

 இந்நகரொட்சிக்கு பசொந்தேொன கொேரொெர் ம ருந்து நிறலய கறட எண்கள் தறரதளம் 
2,17,18,25,26,39 ேற்றும் முதல் தளம் 36,37 கறலஞர் கருணொநிதி வணிக வளொகம் தறர 
தளம் 23 முதல் தளம் கறட எண்கள் 38,39,40,47 முதல் 52, 56 முதல் 59 கவியரசு 
கண்ணதொசன் வணிக வளொகம் கறட எண்கள் 25,32 ேற்றும் நவனீ ேீன்சந்றத தறர தளம் 
கறட எண்கள் 3,4,7 முதல் தளம் 1,7 ஆகியவற்றிற்கு 20.05.2020-ல் ப ொது ஏலம் 
நறடப ற்றது. ஏலத்தில் கலந்து பகொண்ட ஏலத்தொரர் ப யர் ேற்றும் ஏல வி ரம் 
 ின்வருேொறு, 

வ.எண் ஏலத்தொரர் ப யர் கறட 
எண் 

மகட்கப் ட்டுள்ள 
ஏலக்மகள்வி 
(ேொதம் 1-க்கு) 

உயர்ந்தப் ட்ட 
ஏலக்மகள்வி  

1 2 3 4 5 

1 R.மேொகன்லொல்  ொபு 23 3500/- 
 

3500/- 
 

 

 மேற்கொணும் கறடக்கு ஒமர ஒரு ந ர் ேட்டுமே ஏலத்தில் கலந்து பகொண்டனர். 
ஒப் ந்தப்புள்ளி எவரும் அளிக்கவில்றல. 



 கலம் (5)-ல் பகொடுக்கப் ட்டுள்ள ஏலக்மகள்விறய ேன்றத்தின்  ொர்றவக்கும் ேற்றும் 
ஏலம் ம ொகொத கறடகறள ேறு ஏலம் விடவும் ேன்றத்தின்  ொர்றவக்கும் 
றவக்கப் டுகிறது. 

                       ந.க.எண்.01/2020/அ3 

தீர்ேொனம் எண்.2273 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 

 

 

ப ொருள் எண்.12 

 இந்நகரொட்சி 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கொன தணிக்றக அறிக்றககள் (வருவொய் & 
மூலதனநிதி ேற்றும் குடிநீர் & வடிகொல் நிதி) கணணியில் தயொர் பசய்து  ிரிண்டு எடுத்து 

ற ண்டிங் பசய்த வறகயில் ரூ.18046/- வழங்குவதற்கு அருேறன இன்ஸ்டியூட்டில் 
இருந்து  ட்டியல் வரப்ப ற்றுள்ளது. மேற் டி பதொறகக்கு ேன்ற அங்கீகொரம் 
மவண்டப் டுகிறது. 

                       ந.க.எண்.942/2012/எச்1 

தீர்ேொனம் எண்.2274 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.13 

 இந்நகரொட்சிக்கு பசொந்தேொன கறலஞர் கருணொநிதி வணிகவளொக கறட 

எண்கள்.41,42,43,54,55,56 ஆகியவற்றிற்கு 30.04.2020 –டன் குத்தறக உரிேம் முடிவறடந்து 

விட்டதொலும், மேலும் மூன்றொண்டுகளுக்கு 01.05.2020 முதல் 30.04.2023 வறர வொடறக 

பதொறகயில் 15% வரி உயர்வு பசய்யவும் ேன்ற அங்கீகொரத்திற்கொக றவக்கப் டுகிறது. 

வ. 
எண் 

வரிவிதிப்பு 
எண். 

கறட 
எண். 

வொடறகதொரர் 
ப யர் 

தற்ம ொறதய 
ேொத வொடறக 

15% வரி 
உயர்வு 
பசய்த 
வொடறக 

வரி உயர்வு 
பசய்யப் ட்ட 
 ின்னர் ேொத 
வொடறக 

1. 148/2008001 41 ரொய் M. மேத்யூ 1551 233 1784/- 
2. 148/2008002 42 ரொய் M. மேத்யூ 1543 231 1774/- 
3. 148/2008003 43 ரொய் M. மேத்யூ 1551 233 1784/- 
4. 148/2008004 54 ரொய் M. மேத்யூ 1551 233 1784/- 
5. 148/2008005 55 ரொய் M. மேத்யூ 1543 231 1774/- 
6. 148/2008006 56 ரொய் M. மேத்யூ 1551 233 1784/- 
      

               ந.க.எண்.2035/2015/அ1 

தீர்ேொனம் எண்.2275 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 

 



ப ொருள் எண்.14 

 இந்நகரொட்சிக்குட் ட்ட நரிக்கல் பேயின் மரொடு  குதியில், பூக்குழி முதல் 

புல்லன்விறள பசல்லும் சொறலயில், புதிதொக 3” PVC (90mm) குழொய்  திப் தற்கொன 

ேதிப் டீ்டுத் பதொறக ரூ.2,20,000/-க்கும், மேற் டி  ணியிறன குடிநீர் வழங்கல் நிதியின் கீழ் 

மேற்பகொள்ளவும் ேன்றம் தனது தீர்ேொனம் எண்.2248  நொள் 30.04.2020-ன் மூலம் ஒப்புதல் 

வழங்கியுள்ளது. அதன் அடிப் றடயில் மேற் டி  ணிக்கு 21.05.2020 அன்று ஒப் ந்தப்புள்ளி 
மகொரப் ட்டதில், ப றப் ட்ட ஒப் ந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புமநொக்கு  ட்டியல்  ின்வருேொறு, 

1. திரு.சி.சந்திரமசகர் 
ஒப் ந்ததொரர் 
 

ேதிப் டீ்றட விட 0.15%  குறறவு 
(ரூ.1,91,638.50/-) 

2. திரு.எஸ்.ெொண்மறொஸ் 
ஒப் ந்ததொரர் 
 

ேதிப் டீ்றட விட 6.02% குறறவு 
(ரூ.2,03,472/-) 

 மேற்கொணும் இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில், திரு.சி.சந்திரமசகர் ஒப் ந்ததொரர் 

அளித்துள்ள ேதிப் டீ்றட விட 0.15% குறறவொன ஒப் ந்தப்புள்ளிறய ஏற்று  ணி உத்தரவு 
வழங்க ேன்ற அனுேதிக்கொக றவக்கப் டுகிறது.      
             ந.க.எண்.439/2020/இ1 

தீர்ேொனம் எண்.2276 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.15 

 இந்நகரொட்சி உப் ளம்  குதி உரக்கிடங்கில், JCB இயந்திரத்றத வொடறக 
அடிப் றடயில்  யன் டுத்தி குப்ற கறள அகற்றுதல், சுத்தம் பசய்தல் ேற்றும் பகொட்டுதல் 

 ணிகறள மேற்பகொள்வதற்கொக தயொர் பசய்யப் ட்ட ேதிப் டீு ரூ.1,62,000/-க்கும், மேற் டி 
 ணியிறன நகரொட்சி ப ொது நிதியின் கீழ் மேற்பகொள்வதற்கும் ேன்றம் தனது தீர்ேொனம் 

எண்.2249 நொள் 30.04.2020-ன் மூலம் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. அதன் அடிப் றடயில் 

மேற் டி  ணிக்கு 21.05.2020 அன்று ஒப் ந்தப்புள்ளி மகொரப் ட்டதில், ப றப் ட்ட 
ஒப் ந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புமநொக்கு  ட்டியல்  ின்வருேொறு, 

1. திரு.எஸ்.ெொண்மறொஸ் 
ஒப் ந்ததொரர் 
 

ேதிப் டீ்றட விட 0.12%  அதிகம் 
(ரூ.1,44,160/-) 

2. திருேதி.எஸ்.ஷகிலொ 
ஒப் ந்ததொரர் 
 

ேதிப் டீ்றட விட 0.12% குறறவு 
(ரூ.1,43,820/-) 

 மேற்கொணும் இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில், திருேதி.எஸ்.ஷகிலொ ஒப் ந்ததொரர் 

அளித்துள்ள ேதிப் டீ்றட விட 0.12% குறறவொன ஒப் ந்தப்புள்ளிறய ஏற்று  ணி உத்தரவு 
வழங்க ேன்ற அனுேதிக்கொக றவக்கப் டுகிறது.      
  

             ந.க.எண்.430-1/2020/இ1 

தீர்ேொனம் எண்.2277 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 



ப ொருள் எண்.16 

 இந்நகரொட்சியில் 2020-21 ஆம் ஆண்டு பதருவிளக்கு  ரொேரிப்பு  ணிகளுக்கு 
மதறவயொன ேின் உ கரணங்கறள வொங்குதல்  ணிக்கொக தயொர் பசய்யப் ட்ட ேதிப் டீு 

ரூ.9,90,000/-க்கும், மேற் டி  ணியிறன நகரொட்சி ப ொது நிதியின் கீழ் மேற்பகொள்வதற்கும் 

ேன்றம் தனது தீர்ேொனம் எண்.2238 நொள் 31.03.2020-ன் மூலம் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

அதன் அடிப் றடயில் மேற் டி  ணிக்கு 27.05.2020 அன்று ஒப் ந்தப்புள்ளி மகொரப் ட்டதில், 
ப றப் ட்ட ஒப் ந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புமநொக்கு  ட்டியல்  ின்வருேொறு, 

1. M/s. JES Electricals, 
Trinity Complex, Main Road, 
Trituapuram. 

ேதிப் டீ்றட விட 0.63% குறறவு 
(ரூ.8,68,590/-) 

2. M/s. J.Electricals, 
220, Avvai Shanmugam salai, 
Meenakshipuram, Nagercoil 

ேதிப் டீ்றட விட 4.08% குறறவு 
(ரூ.9,09,760/-) 

 மேற்கொணும் இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில், M/s. JES Electricals நிறுவனம் 

அளித்துள்ள ேதிப் டீ்றட விட 0.63% குறறவொன ஒப் ந்தப்புள்ளிறய ஏற்று  ணி உத்தரவு 
வழங்க ேன்ற அனுேதிக்கொக றவக்கப் டுகிறது. 

             ந.க.எண்.303/2020/இ1 

தீர்ேொனம் எண்.2278 அங்கீகரிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.17 

 இந்நகரொட்சிக்குட் ட்ட  ொலத்தன்கறர  குதியில் அறேந்துள்ள குடிநீமரற்றும் 
நிறலயத்தின் சுவர், தறர ேற்றும் மேற்கூறர  குதிகள் ேிகவும் மேொசேொக 
 ழுதறடந்துள்ளதொல், ேறழக்கொலங்களில் ேறழநீர் சுவர் வழியொக பசன்று ம னல் 
ம ொர்டுக்குள் பசல்கிறது. இதனொல் மேொட்டொர் இயக்குவதில் சிரேம் ஏற் ட்டு வருகிறது. 
எனமவ  ொலத்தன்கறர  குதியில் உள்ள இரண்டு குடிநீமரற்றும் நிறலயங்களில்  ரொேரிப்பு 
 ணிகள் மேற்பகொள்வதற்கொக தயொர் பசய்யப் ட்டுள்ள ேதிப் டீு ரூ.1,50,000/-க்கும், மேற் டி 
 ணியிறன நகரொட்சி குடிநீர் வழங்கல் நிதியின் கீழ் மேற்பகொள்வதற்கும் ேன்ற 
அனுேதிக்கொக றவக்கப் டுகிறது. 

             ந.க.எண்.1009/2019/இ2 

தீர்ேொனம் எண்.2279 அங்கீகரிக்கப் ட்டது. 


