
குளச்சல் நகராட்சி 

  குளச்சல் நகராட்சி மன்றத்தின் ஜுலை மாத சாதாரணக்கூட்டம்  31.07.2020 ஆம் 

தததி  வெள்ளிக்கிழலம பிற்பகல் 4.30 மணிக்கு நலடவபற்றது. 

வபாருள் எண்.1 

 இந்நகராட்சி 2018-2019 ஆம் ஆண்டிற்கான தணிக்லக கட்டணம் ரூ.88352/- ஐ அரசு 
தலைப்பில் வசலுத்துெதற்கு மன்ற அங்கீகாரம் தெண்டப்படுகிறது. 

         ந.க.எண்.942/2012/சி1 

தீர்மானம் எண்.2317 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

வபாருள் எண்.2 

 இந்நகராட்சி அலுெைக ெளாகத்தில் சுற்றுச்சுெரின் வெளிபுறம் நுலழவு ொயிைின் 
அருகில் பழலம ொய்ந்த ொலக மரத்தின் கிலளகள் அலுெைக ெளாகத்தின் உள் மற்றும் 
வெளி புறங்களில் படர்ந்து கிடந்ததால், அலுெைக ெளாகத்தில் தபருந்து நிலையத்திற்குள் 
வெளிச்சம் கிலடக்கும் ெலகயில் நிறுெப்பட்டுள்ள உயர்தகாபுர மின் ெிளக்கின் 
ஒளிக்கதிர்கள் மரத்தின் கிலளகள் மீது ெிழுந்து, தபருந்து நிலையம் மற்றும் சாைப்பகுதிகள் 
இருளாக காட்சி அளித்ததால், சமூக ஆர்ெைர்களால் அது வதார்பான புலகப்படம் 

ஆலணயரின் அலைதபசிக்கு Whatsapp மூைம் அனுப்பப்பட்டது. எனதெ வபாது நைன் 

கருதி, தமற்படி மரத்தின் கிலளகலள வெட்டி அகற்றும் பணியிலன நகராட்சி சட்ட ெிதி 

பிரிவு 15-ன் கீ தமற்வகாண்டு, அதற்கான வசைெினம் ரூ.9000/- ஐ நகராட்சி வபாது நிதியின் 
கீழ் ெழங்கியுள்ள ெிெரம் மன்றத்தின் பார்லெக்கும் தகெலுக்கும் பதிெிற்கும் 
லெக்கப்படுகிறது. 

              ந.க.எண்.670/2020/இ1 

தீர்மானம் எண்.2318 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

வபாருள் எண்.3 

 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வதாலைதபசி நிலைய சாலை பகுதியில் உள்ள காருண்யா 

பள்ளி அலுெைக கட்டிடத்தின் கதவு எண்.1-171/1, ெரிெிதிப்பு எண்.148/001/00376 
திரு.வசய்யது இப்ராகிம் வபயரில் ெரி ெிதிப்பு வசய்யப்பட்டது. ஆனால் 2017-2018 I முதல் 
கல்ெி நிறுெனங்களுக்கு ெரிெிதிப்பு வசய்யப்பட்ட தபாதும் தெறுதைாக தமற்படி 

கட்டிடத்திற்கு முதல் தளம் ெரிெிதிப்பு எண்.148/001/00750 தலரதளம் ெரிெிதிப்பு எண். 

148/001/00751 என இரண்டு ெரிெிதிப்பும் வசய்யப்பட்டது. எனதெ ஏற்கனதெ உள்ள 

ெரிெிதிப்பு எண். 148/001/00376 திரு.வசய்யது இப்ராகிம் வபயரில் உள்ள ெரிெிதிப்லப ரத்து 

வசய்ெதற்கும், 2018-2019I முதல் 2020-2021 I ெலர  உள்ள நிலுலெத் வதாலக ரூ.6966/-ஐ 
கணணியிைிருந்து நீக்கம் வசய்ெதற்கும் மன்ற அங்கீகாரத்திற்காக லெக்கப்படுகிறது. 

              ந.க.எண்.7210/2020/அ1 

தீர்மானம் எண்.2319 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 



வபாருள் எண்.4 

 இந்நகராட்சி ஈப்பு ொகனம் TN 75 k 6526-ல் வபாருத்தப்பட்டுள்ள Air Conditioner-ல் 
உள்ள மின்ெிசிறி பழுதலடந்து இயங்காத நிலை ஏற்பட்டதால், அெசர அெசியம் கருதி 

M/s.Ozone car A/c care & Air conditioner service, Asaripallam நிறுெனம் மூைம் தமற்படி 

பழுதிலன சரி வசய்த ெலகயில் வசைவு வதாலக ரூ.2850/-ஐ நகராட்சி வபாது 
நிதியிைிருந்து ெழங்க மன்ற அனுமதிக்காக லெக்கப்படுகிறது.   ந.க.எண்.7057-1/2011/இ1 

தீர்மானம் எண்.2320 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

வபாருள் எண்.5 

 இந்நகராட்சிக்கு வசாந்தமான காமராஜர் தபருந்து நிலையத்தில் பயணிகள் 
ெசதிக்காக தபாடப்பட்டுள்ள இருக்லககள் பழுதலடந்துள்ளதால், தபருந்து நிலையத்தில் 
ெந்து வசல்லும் பயணிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்குள்ளாகி ெருெதாக தமிழ்நாடு அரசு 
தபாக்குெரத்து கழக, குளச்சல் கிலள தமைாளரால் வதரிெிக்கப்பட்டது. எனதெ அெசர 
அெசியம் கருதி, தபருந்த நிலையத்தில் பயணிகள் இருக்லக அலமக்கும் பணியிலன 

நகராட்சி சட்ட ெிதி 15-ன் கீழ் தமற்வகாண்டு, அதற்கான வசைெினம் ரூ.83,190/-ஐ நகராட்சி 
வபாது நிதியிைிருந்து ெழங்கியுள்ள ெிெரம் மன்றத்தின் தகெலுக்கும் பதிெிற்கும் 
லெக்கப்படுகிறது. 

                  ந.க.எண்.535/2020/அ1 

தீர்மானம் எண்.2321 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

வபாருள் எண்.6 

 இந்நகராட்சி வபாது சுகாதாரப்பிரிவு ொகனம் எண்.TN 74-74-5508-க்கு பழுது 
பார்க்கும் பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டொறு இரண்டு 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ெரப்வபற்றது. 

ெ.எண். நிறுெனத்தின் வபயர் வதாலக 
ரூ. 

1. Akshaya Motor, 
Unnamalai Kadai 

ரூ.44916/- 

2. Ganesh Motor Works, 
Nagercoil 

ரூ.44611/- 

 தமற்படி ெரப்வபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் ெரிலச எண்.1 ஐ ெிட ெரிலச 

எண்.2, Ganesh Motor works, Nagercoil நிறுெனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி குலறொக உள்ளது. 
எனதெ குலறொன ஒப்பந்தப்புள்ளி ெழங்கிய தமற்படி நிறுெனத்திற்கு வபாது சுகாதார 
அெசர அெசியம் கருதி தனி அலுெைர் முன் அனுமதி வபற்று தெலை உத்தரவு 
ெழங்கியதற்கு மன்ற அனுமதிக்கு. 

                      ந.க.எண்.2913/2009/எச்1 

தீர்மானம் எண்.2322 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 



வபாருள் எண்.7 

 இந்நகராட்சி வபாது சுகாதாரப்பிரிவு ொகனம் எண்.TN 74-75P-8399-க்கு பழுதுகள் 
சரிவசய்யும் பணிகள் தமற்வகாள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டொறு 
இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ெரப்வபற்றது. 

ெ.எண். நிறுெனத்தின் வபயர் வதாலக 
ரூ. 

1. கதணஷ் தமாட்டார் ஒர்க்ஸ் 
ெடதசரி 

ரூ.29382/- 

2. அக்சயா தமாட்டார்ஸ், 
உண்ணாமலைக்கலட 

ரூ.29500/- 

 

 தமற்படி ெரப்வபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் ெரிலச எண்.2 ஐ ெிட ெரிலச 

எண்.1, கதணஷ் தமாட்டார் ஒர்க்ஸ், ெடதசரி நிறுெனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி குலறொக 
உள்ளது. எனதெ குலறொன ஒப்பந்தப்புள்ளி ெழங்கிய தமற்படி நிறுெனத்திற்கு தெலை 
உத்தரவு ெழங்க மன்ற அனுமதிக்கு. 

                      ந.க.எண்.1406/2014/எச்1 

தீர்மானம் எண்.2323 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

வபாருள் எண்.8 

 அலுெைக உத்திரவு ந.க.எண்.212/2018/எச்1 நாள் 28.06.2019 மற்றும் 20.07.2020-ன் 

படி, திடக்கழிவு தமைாண்லம திட்டப்ப பணிகலள 45 பணியாளர்கலள வகாண்டு 01.08.2019 
முதல் 31.07.2020 ெலர ஒரு ெருடத்திற்கு லபரெி பவுண்தடசன், நாகர்தகாெில் 
நிறுெனத்தின் மூைம் பணிகலள வசய்திட உத்தரவு ெழங்கப்பட்டுள்ளது. தமற்கண்ட 
நிறுெனத்தின் பணிக்காைத்லத, நிர்ொக நைன் கருதியும், தமற்கண்ட நிறுெனத்தினர் 

தகட்டுக் வகாண்டதன் அடிப்பலடயில் 01.08.2020 முதல் 31.10.2020 ெலர தமற்வகாண்டு 3 
மாதத்திற்கு பணி நீட்டிப்பும்,அதற்கு ஆகும் உத்ததச வசைெினம் ரூ.19,00,000/-க்கும் 
நகராட்சி வபாது நிதியிைிருந்து வசைவுகலள வசய்ெதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி 
தெண்டப்படுகிறது. தமலும் அெசர அெசியம் கருதி, மன்ற அனுமதி எதிர்தநாக்கி, தனி 
அலுெைர் முன் அனுமதி வபற்று பணி உத்திரவு ெழங்க அனுமதி தெண்டப்படுகிறது. 

                       ந.க.எண்.212/2018/எச்1 

தீர்மானம் எண்.2324 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

வபாருள் எண்.9 

        இந்நகராட்சிக்கு மூைதன மானிய நிதி / இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு நிதி 2018-19 
திட்டத்தின் கீழ், ரூ.108.00 இைட்சம் மதிப்படீ்டில் குழித்துலறயாறு கூட்டு குடிநீர் 
திட்டத்தில் இருந்து குடிநீர் வபறுெதற்காக ஆைஞ்சி முதல் குளச்சல் ெலர 4000 மீட்டர் 

நீளத்திற்கு 200 mm DI பிரதான குழாய் பதித்தல் பணி வசய்து முடிக்கப்பட்டுள்ளது. 



 தமற்படி குடிநீர் குழாய் பதிக்கும் பட்சத்தில் ரீத்தாபுரம் தபரூராட்சி 
மக்களுக்கு குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என திரு.S.M.அந்ததாணி முத்து குளச்சல் என்பெர் 

வசன்லன உயர்நீதி மன்றத்தில், ெழக்கு வதாடர்ந்துள்ளார். (ெழக்கு எண்.WP(MD) 
No.5928/2020) ெழக்கு வதாடர்பாக நகராட்சி நிர்ொக ஆலணயர் வசன்லன அெர்களின் 

அலுெைக ெழக்கறிஞர் திரு.V.R.சண்முகநாதன் வசன்லன உயர்நீதி மன்றத்தில் ஆஜராெது 
வதாடர்பாக அெசர அெசியம் கருதி மன்ற அனுமதி எதிர்தநாக்கி ெழக்கறிஞர் கட்டணமாக 

வதாலக ரூ.9500/- ெழங்கியதற்கு மன்ற அனுமதி தெண்டப்படுகிறது. 

              ந.க.எண்.இ2/802/2020 

தீர்மானம் எண்.2325 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

 

வபாருள் எண்.10 

        இந்நகராட்சிக்கு வசாந்தமான காமராஜர் தபருந்து நிலைய கலட 

எண்கள்.10,17,18,22,25,26,27,36,37,39 கலைஞர் கருணாநிதி ெணிக ெளாக கலட எண்கள். 

38,39,40,47 முதல் 52,57 முதல் 59 கெியரசு கண்ணதாசன் ெணிக ெளாக கலட 

எண்கள்.25,32 மற்றும் நெனீ மீன்சந்லத தலர தளம் கலட எண்கள்.3,4,7,8 முதல் தளம் 1,7 
ஆகிய கலடகளுக்கு 27.07.2020-ல் வபாது ஏைம் நலடவபற்றது. ஏைத்தில் கைந்து வகாண்ட 
ஏைத்தாரர் வபயர் மற்றும் ஏை ெிபரம் பின்ெருமாறு, 

காமராஜர் தபருந்து நிலைய கலட எண்.25 

ெ.எண். ஏைத்தாரர் வபயர் தகட்கப்பட்டுள்ள 
ஏைக்தகள்ெி 
மாதம் ஒன்றுக்கு 

உயர்ந்தபட்ச 
ஏைக்தகள்ெி மற்றும் 
ஏைத்தாரரின் வபயர் 

1 2 3 4 
1. T.ெிஜயவைட்சுமி 2200/- 2200/- 

T.ெிஜயவைட்சுமி 
கலட எண்.26 

2. T.ெிஜயவைட்சுமி 2200/- 2200/- 
T.ெிஜயவைட்சுமி 
 

 

       தமற்படி கலட எண்.25,26-க்கு ஒதர ஒரு நபர் மட்டுதம ஏைத்தில் கைந்து 
வகாண்டார். ஒப்பந்தப்புள்ளி எெரும் அளிக்கெில்லை. 

       கைம் (4)-ல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ள ஏைக்தகள்ெிலய மன்றத்தின் பார்லெக்கும் மற்றும் 
ஏைம் தபாகாத கலடகலள மறு ஏைம் ெிடவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்காக 
லெக்கப்படுகிறது. 

         ந.க.எண்.01/2020/அ3 

தீர்மானம் எண்.2326 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 



 

வபாருள் எண்.11 

       நகராட்சி நிர்ொக ஆலணயர், வசன்லன வசயல்முலறகள் ந.க.எண்                    

K.Dis No.30726/P3/2017 நாள் 10.01.2018-ன் படி, இந்நகராட்சி வபாது சுகாதார பிரிவு 

திடக்கழிவு தமைாண்லம பணிகலள தமற்வகாள்ெதற்காக ஒப்பந்த அடிப்பலடயில் (Out 
sourcing) 45 தினக்கூைி பணியாளர்கலள பணிக்கு அமர்த்துெதற்கு அனுமதி 

ெழங்கப்பட்டது. அதன் அடிப்பயில் 45 தினக்கூைி பணியாளர்கலள வகாண்டு திடக்கழிவு 

தமைாண்லம பணிகலள தமற்வகாள்ெதற்கு M/s.லபரெி பவுண்தடசன் நிறுெனத்திற்கு பணி 

உத்தரவு ெழங்கப்பட்டது. தமற்படி நிறுெனத்திற்கான ஒப்பந்த காைம் 31.10.2020 -வுடன் 

முடிெலடெதால், 01.11.2020 முதல் 31.10.2021 ெலர ஒரு ெருடத்திற்கு கன்னியாகுமரி 
மாெட்ட ஆட்சித் தலைெர் அெர்களால் நிர்ணயம் வசய்யப்பட்ட தினக்கூைி அடிப்பலடயில் 

45 பணியாளர்கலள ஒப்பந்த அடிப்பலடயில் (Out sourcing) பணிக்கு அமர்த்துெதற்காக 

உத்ததச மதிப்படீு ரூ.108.00 (நூற்று எட்டு இைட்சம்) இைட்சம் (ஊதியம், EPF,ESI,பாதுகாப்பு 
உபகரணங்கள் உட்பட) வதாலகக்கு தயார் வசய்யப்பட்டு மன்ற அனுமதிக்காக 
லெக்கப்படுகிறது. 

             ந.க.எண்.809/2020/எச்1 

தீர்மானம் எண்.2327 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

வபாருள் எண்.11 

 இந்நகராட்சியில் கீழ்குறிப்பிட்டுள்ள ெிபரப்படியான ஒப்பந்ததாரர்கள் 
ஒப்பந்த பணிகள் தமற்வகாண்ட ெலகயில் தெலைப்பட்டியைில் பிடித்தம் வசய்ய லெப்புத் 
வதாலககள் காைம் கடந்த லெப்புத் வதாலக கணக்கில் உள்ளதால் காைம் கடந்த லெப்புத் 
வதாலகயிலன திரும்ப ெழங்க மன்றத்தின் அங்கீகாரத்திற்காக லெக்கப்படுகிறது. 

ெிபரம் 

ெ. 
எண் 

ஒப்பந்ததாரர் வபயர் தெலையின் ெிபரம் பட்டியைில் 
பிடித்தம் 
வசய்யப்பட்ட 
வதாலக 

வமாத்தம் 
வதாலக 
ரூ. 

1 திரு.சி.ததெராஜ் ொர்டு எண்.8-ல் மீனெர் ஓய்ெலற 
பழுது பார்த்தல் 

4209/- 4209/- 

2. திரு.சி.ததெராஜ் 1 ொர்டு எண்.13-ல் மீனெர் 
ஓய்ெலற பழுது பார்த்தல் 

1000/-  

  2 ொர்டு எண்.10-ல் மீனெர் 
ஓய்ெலற பழுது பார்த்தல் 

1100/-  

  3 நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் 
Signboard அலமத்தல் 

700/-  

  4 நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் 
திடக்கழிவு தமைாண்லம 
திட்டத்தின் கீழ் இந்திரா 
காைனி பகுதியில் மண்சாலை 
அலமத்தல். 

400/-  



  5 ொர்டு எண்.9-ல் 
ெண்ணக்கற்கள் தளம் 
அலமத்தல் 

2000/-  

  6 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட 
பகுதியில் உள்ள 
பந்தெிலளயில் ெண்ணகற்கள் 
அலமத்தல் மற்றும் கழிவுநீர் 
ஓலட, ஓலடக்கான தமல்மூடி 
அலமத்தல் 

3250/-  

  7 ொர்டு எண்.14-ல் மீனெர் 
ஓய்வு அலற பழுது பார்த்தல் 

1000/-  

  8 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட 
பகுதியில் உள்ள 
அங்கன்ொடிக்கு LPG Connection 
வகாடுத்தல். 

484/-  

  9 ொர்டு எண்.12,13-ல் Root 
Zone Method(SWD) 

4200/-  

  10 ொர்டு எண்.12-ல் மீனெர் 
ஓய்ெலற பழுது பார்த்தல் 

1000/-  

  11 மரமடியில் மீனெர் ஓய்வு 
அலற பராமர்ப்பு 

1200/-  

     16634/- 
3. திரு.சி.ததெராஜ் 1 ொர்டு எண்.14-ல் மீனெர் 

ஓய்வு அலற பாராமரிப்பு 
1100/-  

  2 இந்நகராட்சி முக்கிய 
சாலைகளுக்கு Sign board 
அலமத்தல் 

700/-  

  3 இந்நகராட்சி பகுதியில் Root 
Zone Method (SWD) 

4200/-  

  4 ொர்டு எண்.13,14 மீனெர் 
ஓய்ெலற பராமரிப்பு 

1000/-  

  5 இந்நகராட்சி கட்டிடங்களுக்கு 
மலழநீர் தசகரிப்பு வதாட்டி 

1500/-  

  6 ொர்டு எண்.12-ல் மீனெர் 
ஓய்ெலற பழுது பார்த்தல் 

1000/-  

  7 இந்நகராட்சி பகுதியில் உள்ள 
அங்கன்ொடிக்கு LPG Connection 
வகாடுத்தல் 

484/-  

  8 ொர்டு எண்.13-ல் காணிக்லக 
மாதா ஐஸ் பிளான்ட் எதிரில் 
ெண்ணக்கற்கள் மற்றும் 
ஓலடக்கான தமல்மூடி 
அலமத்தல் 

4000/-  

  9 இந்நகராட்சி பகுதியில் உள்ள 
அரசு மருத்துெமலன எதிரில் 
நிழற்கூடம் அலமத்தல். 

2000/-  

  10 இந்நகராட்சி பகுதியில் உள்ள 
Water Bank பராமரிப்பு 

1300/-  

  11 இந்நகராட்சி பகுதியில் உள்ள 
துலறமுகத்வதருெில் Fish 

1750/-  



Auction plot தடுப்பு சுெர் 
அலமத்தல். 

  12 இந்நகராட்சியில் ஒப்பந்தம் 
அடிப்பலடயில் தினக்கூைி 
பணியாளர்கலள பணிக்கு 
அமர்த்துதல் 

1200/-  

  13 ொர்டு எண்.6-ல் சிவமண்ட் 
காங்கிரீட் மற்றும் கல்ைலற 
ததாட்டம் அருகில் தளம் 
அலமத்தல். 

1200/-  

     21434/- 
4. S.தடெிட் ராஜ் 1 துலறமுகத்வதரு மற்றும் 

காெடி ெிலளயில் கழிெலற 
அகற்றுதல் 

70/- (EMD)  

  2 இந்நகராட்சி தினசரி சந்லத 
பராமரிப்பு 

1100/- (EMD)  

  3 ொர்டு எண்.12-ல் ஆழ்துலள 
கிணறு பராமரிப்பு  

140/- (EMD)  

  4 டாக்டர் அம்தபத்கார் தினசரி 
சந்லத பராமரிப்பு 

1100/- (FSD)  

  5 ொர்டு எண்.15-ல் கழிவு நீர் 
ஓலட மற்றும் ொர்டு எண்.8-ல் 
உள்ள கெலற அகற்றுதல் 
மற்றும் பராமரிப்பு 

450/- (FSD)      
    +  
2250/- (ASD) 

 

  6 இந்நகராட்சி பகுதியில் உள்ள 
இைப்பெிலள குறுக்கு வதரு 
சிவமண்ட் காங்கிரீட் தளம் 
அலமத்தல். 

4250/- (FSD)  

  7 இந்நகராட்சி பகுதியில் உள்ள 
அழகனார் தகாட்டெிலள 
சிவமண்ட் காங்கிரீட் தளம் 
அலமத்தல். 

9000/- (FSD) 
+12715/- 
(FSD) 

 

  8 இந்நகராட்சி பகுதியில் உள்ள 
தஜசுதாஸ் காைனியில் AVM 
சானைில் சிறுபாைம் 
அலமத்தல். 

2000/- (FSD)  

  9 இந்நகராட்சி பகுதியில் உள்ள 
துலறமுகத்வதருெில் 
தசாதலன சாெடி அலமத்தல். 

2500/- (FSD)  

  10 இந்நகராட்சி பகுதியில் உள்ள 
துலறமுகத்வதருெில் 3,4,5-ல் 
கழிெலற அப்புறப்படுத்துதல் 

70/- (FSD)  

  11 இந்நகராட்சி பகுதியில் உள்ள 
காமராஜர் சாலை குறுக்கு 
வதருெில் சிவமண்ட் காங்கிரீட் 
தளம் அலமத்தல். 

2750/- (FSD)  

  12 இந்நகராட்சி பகுதியில் உள்ள 
பள்ளிெிளாகம் குறுக்கு 
வதருெில் சிவமண்ட் காங்கிரீட் 
தளம் அலமத்தல். 
 

3300/- (FSD)  



  13 இந்நகராட்சி பகுதியில் உள்ள 
துலறமுகத்வதருெில் மீன் 
ஏைம் ெிடப்படும் இடம் 
அலமத்தல். 

6000/- (FSD) 
+ 
30,000/-(ASD) 

 

     77695/- 
 

            ந.க.எண்.783/2019/இ1 

தீர்மானம் எண்.2328 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

வபாருள் எண்.12 

  இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வசாந்தமான நெனீ மீன்சந்லத முதல் தளம் கலட 
எண்.3,4,5-க்கு குத்தலக காைம் 31.07.2020 உடன் மூன்று ஆண்டுகள் முடிெலடகிறது. 
தமற்படி கலடகளுக்கு தமலும் மூன்றாண்டுகளுக்கு குத்தலக உரிமம் நீட்டிப்பு 
வசய்ெதற்கான குத்தலக உரிமம் புதுப்பித்தல் கட்டணம் ரூ.1000/- ெதீம் 
வசலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனதெ தமற்காணும் கலடகளுக்கு 01.08.2020 முதல் 31.07.2023 
ெலர குத்தலக வதாலகயில் 15% உயர்வு வசய்ய மன்ற அங்கீகாரத்திற்காக 
லெக்கப்படுகிறது.  

ெ. 
எண் 

கலட எண் ெரிெிதிப்பு 
எண். 

ெரிெிதிப்பாளர் 
வபயர் 

மாதொடலக 15% 
ெரிஉயர்வு 
வசய்த 
ொடலக 

ெரிஉயர்வு 
வசய்யப்பட்ட 
பின்னர் மாத 
ொடலக 
(மாம் 1-க்கு 
ஜி.எஸ்.டி 
தெிர) 

1 முதல் தளம் 3 148/2017008 A.சசி 
 

11200/- 
 

1680/- 12880/- 

2 முதல் தளம் 4 148/2017009 P.கிரிஜா 6700/- 1005/- 7705/- 
3 முதல் தளம் 5 148/2017012 K.S.நாகராஜன் 6700/- 1005/- 7705/- 

 

               ந.க.எண்.216/2017/அ1 

தீர்மானம் எண்.2329 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

 வபாருள் எண்.13      

 இந்நகராட்சி குடிநீர் ெினிதயாகத்திற்காக பயன்பாட்டில் உள்ள பகிர்மான குழாய், 

பிரதான குழாய் மற்றும் ொல்வு ஆகியெற்றில் 2020-21 ஆம் ஆண்டு ெருடாந்திர 

பராமரிப்பு பணிகலள ரூ.6.00 இைட்சம் மதிப்படீ்டில் தமற்வகாள்ெதற்கு மன்றம் தனது 

தீர்மானம் எண்.2213 நாள் 27.02.2020-ன் மூைம்  ஏற்கனதெ ஒப்புதல் ெழங்கியுள்ளது. 

தமற்காணும் இனத்திற்கான வசன்ற ஆண்டு ஒப்பந்த காைம் 30.07.2020-ல் 

முடிெலடெதால், 01.08.2020 முதல் இந்த ஆண்டு ெருடாந்திர பராமரிப்பு பணிகளுக்கான 

பணி உத்தரவு ெழங்குெதற்கு ஏதுொக 09.07.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், 
வபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு தநாக்கு பட்டியல் பின்ெருமாறு, 



1. திரு.சி.ததெராஜ், 
ஒப்பந்ததாரர் 
 

மதிப்படீ்லட ெிட 4.59% அதிகம் 
ரூ.5,34,290/- 

2. திரு.சி.சந்திரதசகர் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்லட ெிட 2.08% குலறவு 
ரூ.5,00,241.90/- 

 

 தமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.சி.சந்திரதசகர் ஒப்பந்ததாரர் 

அளித்துள்ள மதிப்படீ்லட ெிட 2.08% ஒப்பந்தப்புள்ளி குலறொனது. எனதெ தமற்காணும் 
குலறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியிலன ஏற்று பணி உத்தரவு ெழங்க மன்ற அனுமதி 
தெண்டப்படுகிறது. 

               ந.க.எண்.285/2020/இ2 

தீர்மானம் எண்.2330 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

வபாருள் எண்.14 

 இந்நகராட்சி குடிநீர் ெினிதயாகத்திற்காக பயன்பாட்டில் உள்ள மின் தமாட்டார்கள், 

மின்சாதன வபாருட்கள் மற்றும் தபனல் தபார்டு ஆகியெற்றில் 2020-21 ஆம் ஆண்டு 

ெருடாந்திர பராமரிப்பு பணிகலள ரூ.4.00 இைட்சம் மதிப்படீ்டில் தமற்வகாள்ெதற்கு மன்றம் 

தனது தீர்மானம் எண்.2215 நாள் 27.02.2020-ன் மூைம்  ஏற்கனதெ ஒப்புதல் ெழங்கியுள்ளது. 

தமற்காணும் இனத்திற்கான வசன்ற ஆண்டு ஒப்பந்த காைம் 30.07.2020-ல் 

முடிெலடெதால், 01.08.2020 முதல் இந்த ஆண்டு ெருடாந்திர பராமரிப்பு பணிகளுக்கான 

பணி உத்தரவு ெழங்குெதற்கு ஏதுொக 09.07.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், 
வபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு தநாக்கு பட்டியல் பின்ெருமாறு, 

1. திரு.சி.ததெராஜ், 
ஒப்பந்ததாரர் 
 

மதிப்படீ்லட ெிட 3.77% அதிகம் 
ரூ.3,62,340/- 

2. திரு.சி.சந்திரதசகர் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்லட ெிட 1.87% குலறவு 
ரூ.3,42,630/- 

 

 தமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.சி.சந்திரதசகர் ஒப்பந்ததாரர் 

அளித்துள்ள மதிப்படீ்லட ெிட 1.87% ஒப்பந்தப்புள்ளி குலறொனது. எனதெ தமற்காணும் 
குலறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியிலன ஏற்று பணி உத்தரவு ெழங்க மன்ற அனுமதி 
தெண்டப்படுகிறது. 

                   ந.க.எண்.284/2020/இ2 

தீர்மானம் எண்.2331 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

 

    


