
குளச்சல் நகராட்சி 

  குளச்சல் நகராட்சி மன்றத்தின் சசப்டம்பர் மாத அவரசக்கூட்டம்  15.09.2020 ஆம் தததி 

பிற்பகல் 4.30 மணிக்கு நடடசபற்றது. 

சபாருள் எண்.1 

 இந்நகராட்சிக்கு எதிராக ததசிய பசுடம தீர்ப்பாயத்தில் (NGT) திருமதி.T.சுஜிதா சஜஸி 

என்பவர் சதாடரப்பட்ட வழக்கு எண்.OA.167/2017(SZ) தீர்ப்பாடண சபறப்பட்டது. தமற்படி 

வழக்கிடை நடத்தியதற்காை வழக்கறிஞர் கட்டணம் திரு.S.கமதேஷ் கண்ணன், அரசு 

வழக்கறிஞர் சசன்டை உயர்நீதிமன்றம் அவர்களின் கடிதத்தின் படி ரூ.15000/- தமற்படி 
வழக்கறிஞருக்கு வழங்க மன்ற அனுமதிக்கு. 

                     ந.க.எண்.2278/2016/எச்1 

தீர்மாைம் எண்.2349 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது 

சபாருள் எண்.2 

 இந்நகராட்சி குடிநீர் விைிதயாக பணிகளுக்காக 4 திைக்கூேி பணியாளர்கடள 

01.04.2020 முதல் 31.03.2021 வடர ஓராண்டிற்கு ஒப்பந்த அடிப்படடயில் பணிக்கு 

அமர்த்துவதற்காக மிதிப்படீு ரூ.6,80,000/-க்கு தயார் சசய்யப்பட்டு, மன்றத் தீர்மாைம் எண்.2209 
நாள் 28.02.2020-ன் படி, மன்ற ஒப்புதல் சபறப்பட்டது. தமற்படி பணிக்கு 17.03.2020 அன்று 
ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டு, ஒப்பந்தப்புள்கள் சபறப்பட்ட நிடேயில், குடிநீர் பிரிவில் 
பணிபுரிந்து வந்த திரு.ராதஜஷ் துப்புரவு பணியாளர் (மாற்றுப்பணி) களப்பணி உதவியாளராக 
பதிவு உயர்வு சபற்றதால், குடிநீர் விைிதயாகத்திற்கு பணியாளர் குடறவாக உள்ளடத 
கருத்தில் சகாண்டு, கூடுதோக ஒரு பணியாளடர ஒப்பந்த அடிப்படடயில் பணிக்கு அமர்த்த 

ஆடணயரின் அனுமதி சபறப்பட்டது. அதன் பின்ைர் மன்றத் தீர்மாைம் எண்.2229 நாள் 

31.03.2020-ன் படி, திரு.சி.சசல்ேநாடார் ஒப்பந்நதாரரின் மதிப்படீ்டு விகித ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு 

மன்ற ஒப்புதல் சபறப்பட்டு கடந்த 01.04.2020-ல் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.  

 தமற்காணும் பணிக்கு ஏற்கைதவ மன்ற ஒப்புதல் சபறப்பட்ட 4 பணியாளர்களுக்காை 

மதிப்படீ்டுத் சதாடக ரூ.6,80,000/-ல் இருந்து 5 திைக்கூேி பணியாளர்களுக்கு 4 மாதங்கள் 

(4/2020 முதல் 7/2020 வடர) ஆடணயரின் முன் அனுமதி சபறப்பட்டதன் அடிப்படடயில் 

ஊதியம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இைிவரும் 8 மாதங்களுக்கும் (8/2020 முதல் 3/2021 வடர) 

மதிப்படீ்டுத் சதாடக  ரூ.6,80,000/-க்கு உள்ளாகதவ ஊதியம் வழங்கி பணிகள் 

தமற்சகாள்ளப்படும் என்ற விவரமும், ஏற்கைதவ அனுமதி சபறப்பட்ட 4 திைக்கூேி 
பணியாளர்களுடன் கூடுதோக ஒரு திைக்கூேி பணியாளடர ஒப்பந்த அடிப்படடயில், 
ஆடணயரின் முன் அனுமதி சபற்று மதிப்படீ்டுத் சதாடகக்கு உள்ளாகதவ பணிக்கு அமர்த்திய 
விவரமும் மன்றத்தின் தகவலுக்கும், அனுமதிக்கும் டவக்கப்படுகிறது. 

               ந.க.எண்.283/2020/இ1 

தீர்மாைம் எண்.2350 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது 

 



சபாருள் எண்.3 

 இந்நகராட்சி திட்டப் பணிகள் சதாடர்பாை விளம்பரத்டத திைமுரசு பத்திரிக்டகயின் 

14.08.2020 ஆம் தததிய சுதந்திர திை சிறப்பு மேரில் சவளியிட்ட வடகயில் விளம்பர 

கட்டணம் ரூ.9975/-ஐ வழங்க தகட்டு பட்டியல் எண்.9096 நாள் 14.08.2020 சம்மந்தப்பட்ட 
பத்திரிக்டக அலுவேகத்திேிருந்து வரப்சபற்றுள்ளது. எைதவ தமற்படி சதாடகயிடை நகராட்சி 
சபாது நிதியிேிருந்து திைமுரசு பத்திரிக்டக அலுவேகத்திற்கு வழங்க மன்ற அனுமதிக்காக 
டவக்கப்படுகிறது. 

              ந.க.எண்.2045/2012/இ1 

தீர்மாைம் எண்.2351 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது 

சபாருள் எண்.4 

 இந்நகராட்சி சபாது சுகாதாரப்பிரிவில் திடக்கழிவு தமோண்டம பணிகளுக்காை 
பயன்பாட்டில் உள்ள மின்கேத்தில் இயங்கும் வாகைங்களில் பழுது ஏற்பட்டுள்ளதால், நகராட்சி 
பகுதிகளில் உள்ள குறுகோை சதருக்களில் குப்டப தசகரிப்பதில் சதாய்வு ஏற்பட்டுள்ளது. 
எைதவ திடக்கழிவு தமோண்டம பணிகளில் தமற்படி வாகைத்தின் முக்கியத்துவத்டத 
கருத்தில் சகாண்டு. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, சபறப்பட்ட உள்ளூர் 
விடேப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

வ.எண். நிறுவைத்தின் சபயர் சதாடக 
ரூ. 

1. M/s.Akshaya Motor works, 
Kulasekaram Road, 
Unnamalai Kadai (p.o) 

Rs.71,744/- 
(Including 18% GST) 

2. M/s.Mathava Motors, 
Christ Nagar, Main Road, 
Vellamadam 

Rs.67,850/- 
(Including 18% GST) 

3. M/s.Ganesh Motor Works, 
6B, Sasthancoil street, 
Puthukudieruppu, Vadasery 
Nagercoil 

Rs.69,974/- 
(Including 18% GST) 

 தமற்காணும் மூன்று விடேப்புள்ளிகளில், M/s.Mathava Motors, Vellamadam நிறுவைம் 
அளித்துள்ள குடறவாை விடேப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்ற அனுமதிக்காக 
டவக்கப்படுகிறது. 

              ந.க.எண்.924/2020/இ1 

தீர்மாைம் எண்.2352 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது 

 

 

 



சபாருள் எண்.5 

 இந்நகராட்சி திட்டப்பணிகள் விவரத்டத திைகரன் நாளிதழின் 31.08.2020 ஆம் தததிய 

தமிழக அரசின் 4 ஆம் ஆண்டு சாதடை மேரில் சவளியிட்ட வடகயில் விளம்பர கட்டணம் 

ரூ.9,975/-ஐ சசலுத்த தகட்டு M/s.KAL Publications (p) Ltd., Nagercoil அலுவேகத்தில் இருந்து 

பட்டியல் எண்.3300237251 நாள் 31.08.2020 வரப்சபற்றுள்ளது. எைதவ தமற்படி சதாடகயிடை 
சம்மந்தப்பட்ட பத்திரிக்டக அலுவேகத்திற்கு நகராட்சி சபாது நிதியிேிருந்து வழங்க மன்ற 
அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது.          ந.க.எண்.2045/2012/இ1 

தீர்மாைம் எண்.2353 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது 

சபாருள் எண்.6 

 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட 24 வார்டுகளில் 01.11.2020 முதல் 31.10.2021 வடர 45 ஒப்பந்த 
பணியாளர்கடள சகாண்டு திடக்கழிவு தமோண்டம உள்ளிட்ட அடைத்து பணிகடள 

ரூ.108.00 இேட்சம் மதிப்படீ்டில் தமற்சகாள்வதற்காை ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பிடை மாநிே 

அளவிோை தமிழ் (மாடே முரசு) மற்றும் ஆங்கிேம் (New Indian Express) பத்திரிக்டககளின் 

28.08.2020 ஆம் தததிய பதிப்பில் சவளியிட்ட வடகயில் ரூ.72,188/-ஐ வழங்க தகட்டு, 

M/s.Eyedea Brand solutions, Chennai நிறுவைத்திடமிருந்து பட்டியல் எண்.1781 நாள் 28.08.2020 
வரப்சபற்றுள்ளது. எைதவ தமற்படி சதாடகயிடை நகராட்சி சபாது நிதியிேிருந்து 
சம்மந்தப்பட்ட நிறுவைத்திற்கு வழங்க மன்ற அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 

                       ந.க.எண்.809/2020/எச்1 

தீர்மாைம் எண்.2354 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது 

சபாருள் எண்.7 

 இந்நகராட்சிக்கு, 14-வது மத்திய நிதிக்குழு திட்டம் : 2019-20-ன் கீழ், ரூ.77.27 இேட்சம் 
நிதி ஒதுக்கீடு சசய்யப்பட்டதில், 5 எண்ணம் சாடேப்பணிகள் தமற்சகாள்ளப்பட்டது. தமற்படி 
பணிகளில் கீழ்காணும் இரண்டு பணிகள் மதிப்படீ்டட விட குடறவாை சசேவிைத்தில் சசய்து 
முடிக்கப்பட்டுள்ளது.  

வ. 
எண் 

சாடேப்பணியின் சபயர் மதிப்படீு 
ரூ. 

சசேவிைம் 
ரூ. 

தசமிப்புத் 
சதாடக  
ரூ. 

1. குளச்சல் நகராட்சி – வார்டு 
எண்.4 சசட்டித்சதரு மற்றும் 
குறுக்கு சதருக்களில் தபவர் 
பிளாக் சாடே அடமத்தல். 
 

8,37,000/- 7,88,871/- 48,129/- 

2. குளச்சல் நகராட்சி – வார்டு 
எண்.18 வாய்க்கால் 
சதருவில் சிசமண்ட் 
காங்கிரீட் சாடே 
அடமத்தல். 

19,60,000/- 13,64,957/- 5,95,043/- 

                 சமாத்தம் 29,97,000/- 21,53,828/- 6,43,172/- 



 தமற்காணும் திட்டப் பணிகளில் மீதமுள்ள சதாடக ரூ.6,43,172/- ஆகும். இந்நிடேயில், 

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.21,22 இக்பால் சதருவில் சிசமண்ட் காங்கிரீட் சாடே 
மிகவும் தமாசமாக பழுதடடந்து, தபாக்குவரத்திற்கும், சபாது மக்களுக்கும் மிகுந்த இடடயூறு 
ஏற்பட்டு வருவதாக சபாது மக்களால் புகார் சதரிவிக்கப்பட்டடத சதாடர்ந்து, நகராட்சி நிதி 
நிடேயிடை கருத்தில் சகாண்டும், சபாது நேன் கருதியும், திட்டப் பணிகளுக்காக 
விடுவிக்கப்பட்ட சதாடகயிடை முழுடமயாக சாடேப்பணிகளுக்கு சசேவிடப்பட 
தவண்டியதன் அவசியத்டத கருத்தில் சகாண்டும், திட்டப் பணிகளில் மீதமுள்ள சதாடக 

ரூ.6,43,172/-ல் வார்டு எண்.21,22 இக்பால் சதருவில் தபவர் பிளாக் சாடே அடமப்பதற்காக 
மதிப்படீு தயார் சசய்யப்பட்டு, பணியின் அவசர அவகியத்டத கரத்தில் கண்டு, மன்ற 

அனுமதிடய எதிர்தநாக்கி 11.09.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், சபறப்பட்ட 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு தநாக்கு பட்டியல் பின் வருமாறு, 

1. திரு.சி.ததவராஜ், 
ஒப்பந்ததாரர் 
 

மதிப்படீ்டட விட 0.06% அதிகம் 
ரூ.5,53.323.26/- 

2. திரு.சி.சசல்ே நாடார் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.01% குடறவு 
ரூ.5,52,913.26/- 

  

 தமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.சி.சசல்ேநாடார், ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.01% குடறவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ளார். எைதவ தமற்படி குடறந்த 
ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்கவும், மன்ற அனுமதிடய எதிர்தநாக்கி 
ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரியதற்கும் மன்ற அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 

                 ந.க.எண்.1430/2019/இ1 

தீர்மாைம் எண்.2355 அனுமதி வழங்கப்படுகிறது 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



குளச்சல் நகராட்சி 

  குளச்சல் நகராட்சி மன்றத்தின் சசப்டம்பர் மாத சாதாரணக்கூட்டம்  30.09.2020 ஆம் 

தததி பிற்பகல் 4.30 மணிக்கு நடடசபற்றது. 

சபாருள் எண்.1 

 இந்நகராட்சிக்கு சசாந்தமாை அம்மா உணவகத்தில் உள்ள Boiler Stove 
பழுதடடந்துவிட்டது. Boiler Stove சரி சசய்த வடகயில் ரூ.3850/- அ1 எழுத்தர் 
(திரு.சடன்ைிஸ் மாற்றுப்பணி) என்பவரால் சசேவு சசய்யப்பட்டது. தமற்படி சதாடகடய 
அன்ைாருக்கு (திரு.சடன்ைிஸ்) நகராட்சி சபாது நிதியிேிருந்து வழங்க மன்ற 
அங்கீகாரத்திற்காக டவக்கப்படுகிறது. 
                          ந.க.எண்.3/2020/அ3 
தீர்மாைம் எண்.2356 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

சபாருள் எண்.2 
 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட துடறமுகத்சதருவில் நிறுவப்பட்டுள்ள தபார் சவற்றி சின்ை 
நிடைவு திைக் சகாண்டாட்டம் 31.07.2019 அன்று 19th Madras, pangode Military Station, 
Trivandram இராணுவ படட பிரிவிைரால் அனுசரிக்கப்பட்டடத முன்ைிட்டு, தபார் சவற்றித் 
தூண் பூங்காவில் சுற்றுச் சுவர் முழுவதும் வர்ணம் பூசுதல், மரம் சவட்டும் இயந்திரத்டத 
சகாண்டு புல் மற்றும் Border சசடிகடள சவட்டி அழகுப்படுத்துதல், வரோற்று சிற்பங்களுக்கு 
Oil painting சசய்தல், தபார் வரோறு மற்றும் சுற்றுோ தேம் குறித்த Flex board புதிதாக 
டவத்தல், கழிவடறயின் உடடந்த கதடவ மாற்றி புதிய கதவு சபாருத்துதல் ஆகிய 
பணிகடள தமற்சகாள்வதற்கு ரூ.70,000/-க்கு மதிப்படீு தயார் சசய்யப்பட்டு, பணியின் அவசர 
அவசியம் கருதி நகராட்சி சட்ட விதி பிரிவு 15-ன் கீழ், நகராட்சியில் பதிவு சபற்ற 
ஒப்பந்ததாரர் மூேம் பணியிடை தமற்சகாண்டு, அதற்காை சசேவிைம் ரூ.66,873/-ஐ நகராட்சி 
சபாது நிதியின் கீழ் வழங்கியுள்ள விவரம் மன்றத்தின் தகவலுக்கும், பதிவிற்கும் 
டவக்கப்படுகிறது.               ந.க.எண்.810-1/2020/இ1 
தீர்மாைம் எண்.2357 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

சபாருள் எண்.3 

 இந்நகராட்சியில், திடக்கழிவு தமோண்டம பணிகளுக்காக பயன்பாட்டில் உள்ள 
மின்கேத்தில் இயங்கும் வாகைங்கள் பழுதாகியுள்ளதால், நகராட்சி பகுதியில் தசகரிக்கப்படும் 
குப்டபகடள பிரித்து வாங்கி உரக்கிடங்கில் சகாட்டும் பணிகளில் சதாய்வு ஏற்பட்டுள்ளது. 
எைதவ தமற்படி வாகைங்களில் பழுது நீக்கப்பணிகள் தமற்சகாள்வதற்காக, சபறப்பட்ட 
விடேப்புள்ளிகளில், குடறந்த விடேப்புள்ளி (வாகைம் ஒன்றிற்கு ரூ.67,750/-) அளித்த 
M/s.Mathava Motors, Vellamadam நிறுவைத்தின் விடேப்புள்ளியிடை ஏற்று பணி உத்தரவு 
வழங்க மன்றம் தைது தீர்மாைம் எண்.2352, நாள் 15.09.2020-ன் மூேம் அனுமதி 
வழங்கியுள்ளது எைதவ நகராட்சி நிதி நிடேயிடை கருத்தில் சகாண்டும், சபாது 
சுகாதாரப்பணிகளில் தமற்படி வாகைங்களின் ததடவயிடை கருத்தில் சகாண்டும், மூன்று 
எண்ணம் மின் கேத்தில் இயங்கும் வாகைங்களில் பழுது நீக்கப்பணிகள் தமற்சகாள்வதற்காக 
மதிப்படீு ரூ.2,04,000/-க்கு தயார் சசய்யப்பட்டு, பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மன்ற 
அனுமதிடய எதிர்தநாக்கி, M/s.Mathava Motors, Vellamadam நிறுவைத்திற்கு பணி உத்தரவு 
வழங்கியதற்கும், தமற்படி பழுது நீக்கப்பணிகளுக்காை சசேவிைத்டத நகராட்சி சபாது 
நிதியின் கீழ் தமற்சகாள்வதற்கும் மன்ற அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 

                       ந.க.எண்.924/2020/இ1 

தீர்மாைம் எண்.2358 அனுமதிக்கப்படுகிறது 



சபாருள் எண்.4 

 இந்திய அரசின் வடீ்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துடற மற்றும் மைித வள 
தமம்பாட்டுத் துடற ஆகிய இரு அடமச்சகங்கள் இந்திய சதாழில் நுட்ப கல்வி குழுவுடன் 
இண்ந்து நகர்புற உள்ளாட்சி அடமப்புகளில் TULIP (The Urban Learning Internship Programme) 
பயிற்சி திட்டத்தின் கீழ், இந்நகராட்சி பகுதிக்குட்பட்ட இளம் பட்டதாரிகடள ஊக்குவிக்கும் 
சபாருட்டு பல்தவறு பயிற்சிகள் வழங்குதல் சதாடர்பாை அறிவிக்டகயிடை மாடே மேர் 
நாளிதழின் 05.09.2020 ஆம் தததிய பதிப்பில் சவளியிட்ட வடகயில் விளம்பர கட்டணம் 
ரூ.3780/-ஐ வழங்க தகட்டு பட்டியல் எண்.NGL-D20090024 நாள் 05.09.2020 வரப்சபற்றுள்ளது. 
எைதவ தமற்படி சதாடகயிடை நகராட்சி சபாது நிதியிேிருந்து வழங்க மன்ற அனுமதிக்காக 
டவக்கப்படுகிறது. 

                       ந.க.எண்.916/2020/இ1 

தீர்மாைம் எண்.2359 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

சபாருள் எண்.5 

 இந்நகராட்சி அலுவேக வளாகம், தபருந்து நிடேயம் மற்றும் அம்மா உணவகம் 
ஆகியவற்றின் பாதுகாப்பிடை கருத்தில் சகாண்டும், அன்றாட நிகழ்வுகடள கண்காணிப்பதற்கு 
ஏதுவாகவும், அலுவேக வளாகத்தில் 5 எண்ணம், அம்மா உணவகம் மற்றும் தபருந்து நிடேய 
நுடழவு வாயில் ஆகியவற்றில் தோ 1 எண்ணம் தசர்த்து சமாத்தம் 7 எண்ணம் கண்காணிப்பு 
தகமராக்கள் (CCTV’s) சபாருத்துவதற்காக தயார் சசய்யப்பட்டுள்ள மதிப்படீு ரூ.1,60,000/-க்கும், 
தமற்படி பணியிடை நகராட்சி சபாது நிதியின் கீழ் தமற்சகாள்வதற்கும் மன்ற அனுமதிக்காக 
டவக்கப்படுகிறது. 

                       ந.க.எண்.1012/2020/இ1 

தீர்மாைம் எண்.2360 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 

சபாருள் எண்.6 

 இந்நகராட்சிக்கு சசாந்தமாை உப்பளம் பகுதி உரக்கிடங்கில் ஏற்கைதவ அடமக்கப்பட்ட 
ஆழ்துடள கிணறு சசயேிழந்து விட்டதால், தற்தபாது உரக்கிடங்கில் தண்ணரீ் வசதி 
இல்ோமல் உள்ளது. இதைால் உரக்கிடங்கில் நடடசபறும் பணிகளில் சதாய்வு 
ஏற்பட்டுள்ளதுடன், உரக்கிடங்கில் அடமக்கப்பட்டு பசுடம தவேியின் மரம் மற்றும் சசடிகள் 
பாதிப்புக்குள்ளாகும் நிடே ஏற்பட்டுள்ளது. எைதவ பாம்பூரி வாய்க்காேின் அருகில் வட்டு 
இறக்கி, சுற்றிலும் கருங்கல் கட்டு கட்டி, தண்ணரீ் தசகரித்து 1.50 HP தமாட்டார் மூேம், 
ஏற்கைதவ அடமக்கப்பட்டுள்ள தமல்நிடே நீர்த்ததக்க சதாட்டியில் தண்ணரீ் ஏற்றி, 
உரக்கிடங்கு பயன்பாட்டிற்கு தண்ணரீ் சகாண்டு சசல்லும் வடகயில் குழாய் அடமத்தல் 
பணிகடள தமற்சகாள்வதற்காக தயார் சசய்யப்பட்டுள்ள மதிப்படீு ரூ.1,10,000/-க்கும், தமற்படி 
பணியிடை நகராட்சி சபாது நிதியின் கீழ் தமற்சகாள்வதற்கும் மன்ற அனுமதிக்காக 
டவக்கப்படுகிறது. 

                       ந.க.எண்.925/2020/இ1 

தீர்மாைம் எண்.2361 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 

 



சபாருள் எண்.7 

 இந்நகராட்சி உப்பளம் பகுதி உரக்கிடங்கில் திடக்கழிவு தமோண்டம பணிகளுக்கு 
ததடவயாை Conveyor Belt, Shredder Machine, Incinerator and Weighing Machine 
ஆகியவற்டற சகாள்முதல் சசய்வதற்காக தயார் சசய்யப்பட்டுள்ள மதிப்படீு                
ரூ.6,00,000/-க்கும், தமற்படி பணியிடை நகராட்சி சபாது நிதியின் கீழ் தமற்சகாள்வதற்கும் 
மன்ற அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 

                       ந.க.எண்.925/2020/இ1 

தீர்மாைம் எண்.2362 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 

சபாருள் எண்.8 

 இந்நகராட்சி பகுதியில் திைந்ததாறும் தரம் பிரித்து சபறப்படும் கழிவுகள் உப்பளம் 
பகுதி உரக்கிடங்கிற்கு சகாண்டு சசல்ேப்பட்டு, மக்கும் குப்டபகடள அட்டி (Heaps) 
தபாடப்பட்டு, சுழற்சி (Rotate) சசய்து, குப்டபகடள மக்க டவத்து கேடவ உரம் தயார் 
சசய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்நிடேயில், திடக்கழிவு தமோண்டம பணிகளுக்கு ததடவயாை 
இயந்திரங்கள் (Machineries) நிறுவப்படாமல் உள்ளதால், திடக்கழிவு தமோண்டம பணிகடள 
முழுடமயாக சசய்ேபடுத்த இயோத நிடே உள்ளடத கருத்தில் சகாண்டு, உரக்கிடங்கில் 
தற்தபாது பயன்பாட்டில் உள்ள Windrows Platform-ஐ MCC Machineries Shed ஆக மாற்றம் 
சசய்வதற்கு ததடவயாை கட்டடமப்புகடள கட்டி, மின் வசதி சசய்தல் மற்றும் 
ஒருங்கிடணந்த நகர்புற வளர்ச்சி குழுமம் (IUDM) 2011-12-ல் திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்பட்டு, 
தற்தபாது தமற்கூடரகள் பழுதடடந்துள்ள Vermi Compost Yard shed –ல் தமற்கூடரகடள 
மாற்றுதல் ஆகிய பணிகடள தமற்சகாள்வதற்காை தயார் சசய்யப்பட்டுள்ள மதிப்படீு 
ரூ.9,80,000/-க்கும், தமற்படி பணியிடை நகராட்சி சபாது நிதியின் கீழ் தமற்சகாள்வதற்கும் 
மன்ற அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 

                       ந.க.எண்.925/2020/இ1 

தீர்மாைம் எண்.2363 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

சபாருள் எண்.9 

 இந்நகராட்சி சபாது சுகாதார பிரிவு கட்டிடத்தில் காேங்கடந்த தகாப்புகள் மற்றும் 
ஆவணங்கள் குவியோக குவித்து கிடப்பதால், ததடவப்படும் படழய ஆவணங்கடள கண்டு 
பிடித்து எடுப்பதில் சிரமம் ஏற்பட்டு வருகிறது. தமலும் அலுவேக தகாப்புகடள பராமரிப்பதற்கு 
தைியாக Record Room இல்ோமல் உள்ளது. எைதவ சபாது சுகாதார பிரிவு கட்டிடத்தின் தமல் 
பகுதியில் Galvanished Iron sheet-ஐ சகாண்டு சுவர் மற்றும் தமற்கூடர (Wall shed) அடமத்து 
Record Room ஆக பயன்படுத்தும் வடகயில், தமற்படி அடறயின் உட்புறம் தகாப்புகள் மற்றும் 
ஆவணங்கடள பாதுகாப்பாக அடுக்கி டவப்பதற்கு ஏதுவாக Racks அடமத்தல் பணிகடள 
தமற்சகாள்வதற்கு தயார் சசய்யப்பட்டுள்ள மதிப்படீு ரூ.8,90,000/-க்கும்,தமற்படி பணியிடை 
நகராட்சி சபாது நிதியின் கீழ் தமற்சகாள்வதற்கும் மன்ற அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 

                       ந.க.எண்.1004/2020/இ1 

தீர்மாைம் எண்.2364 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 



சபாருள் எண்.10 

 இந்நகராட்சி திட்டப்பணிகள் சதாடர்பாை விளம்பரத்டத மாடே தமிழகம் 
பத்திரிக்டகயின் 02.09.2020 ஆம் தததிய பதிப்பில் சவளியிட்ட வடகயில் விளம்பர கட்டணம் 
ரூ.14,700/-ஐ சசலுத்த தகட்டு பட்டியல் எண்.MT-3029-2020-21 நாள் 03.09.2020 
வரப்சபற்றுள்ளது. எைதவ தமற்படி சதாடகயிடை நகராட்சி சபாது நிதியிேிருந்து 
வழங்குவதற்கு மன்ற அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 

                       ந.க.எண்.2045/2012/இ1 

தீர்மாைம் எண்.2365 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 

சபாருள் எண்.11 

     இந்நகராட்சி குடிநீர் விைிதயாக பயன்பாட்டிற்கு ததடவயாை 3”,4” சுவிஸ் மற்றும் 
காற்று வால்வுகள் (Sluice & Air valve) மற்றும் 3 Phase 10 HP தபைல் தபார்டுகள் 5 
எண்ணம் வாங்கும் பணியிடை ரூ.4,10,000/-மதிப்படீ்டில், நகராட்சி குடிநீர் வழங்கல் நிதியின் 
கீழ் தமற்சகாள்வதற்கு, மன்றம் தைது தீர்மாைம் எண்.2337 நாள் 28.08.2020-ன் மூேம் 
ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. அதன் அடிப்படடயில் தமற்படி பணிக்கு 18.09.2020 அன்று 
ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், சபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் 
பின்வருமாறு, 

1. திரு.சி.ததவராஜ், 
ஒப்பந்ததாரர் 
 

மதிப்படீ்டட விட 0.94% அதிகம் 
ரூ.3,62,733/- 

2. திரு.சி.சுதரஷ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.03% குடறவு 
ரூ.3,59,268/- 

  தமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.சி.சுதரஷ், ஒப்பந்ததாரர் 
மதிப்படீ்டட விட 0.03% குடறவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ளார். எைதவ தமற்படி குடறந்த 
ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்ற அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 

              ந.க.எண்.894/2020/இ1 

தீர்மாைம் எண்.2366 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 

சபாருள் எண்.12 

            இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட மாதா காேைி அருகில் டசமன்காேைி பிரதாை 
சாடேயில் புதிதாக வடிகால் ஓடட மற்றும் தபவர் பிளாக் தளம் அடமப்பதற்காக தயார் 
சசய்யப்பட்டுள்ள மதிப்படீு ரூ.4,20,000/-க்கும், தமற்படி பணியிடை நகராட்சி சபாது, நிதியின் 
கீழ் தமற்சகாள்வதற்கு, மன்றம் தைது தீர்மாைம் எண்.2332 நாள் 28.08.2020-ன் மூேம் 
ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. அதன் அடிப்படடயில் தமற்படி பணிக்கு 18.09.2020 அன்று 
ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், சபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் 
பின்வருமாறு, 

1. திரு.எஸ்.ஜாண்தறாஸ் 
ஒப்பந்ததாரர் 
 

மதிப்படீ்டட விட 0.03% குடறவு 
ரூ.3,60,919.50/- 



2. திரு.சி.சந்திரதசகர் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.16% அதிகம் 
ரூ.3,61,590/- 

  தமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.எஸ்.ஜாண்தறாஸ், 
ஒப்பந்ததாரர் மதிப்படீ்டட விட 0.03% குடறவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ளார். எைதவ 
தமற்படி குடறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்ற அனுமதிக்காக 
டவக்கப்படுகிறது. 

              ந.க.எண்.843/2020/இ1 

தீர்மாைம் எண்.2367 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 

சபாருள் எண்.13 

            இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.4 ஆசாத் நகர் சாடேயில் (கிராம நிர்வாக 
அலுவேகம் பின்புறம்) வடிகால் ஓடட மற்றும் சாடே சீரடமத்தல் பணிகடள ரூ.5,20,000/- 
மதிப்படீ்டில், நகராட்சி சபாது, நிதியின் கீழ் தமற்சகாள்வதற்கு, மன்றம் தைது தீர்மாைம் 
எண்.2334 நாள் 28.08.2020-ன் மூேம் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. அதன் அடிப்படடயில் தமற்படி 
பணிக்கு 18.09.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், சபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் 
ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

1. திரு.சி.சுதரஷ் 
ஒப்பந்ததாரர் 
 

மதிப்படீ்டட விட 0.53% அதிகம் 
ரூ.4,58,295/- 

2. திரு.எ.விஷ்ணு ராம் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.04% குடறவு 
ரூ.4,55,700/- 

  தமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.எ.விஷ்ணுராம், ஒப்பந்ததாரர் 
மதிப்படீ்டட விட 0.04% குடறவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ளார். எைதவ தமற்படி குடறந்த 
ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்ற அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 

              ந.க.எண்.873/2020/இ1 

தீர்மாைம் எண்.2368 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 

சபாருள் எண்.14 

            இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.24-ல் சிங்கன்காவு பகுதியில் JSR Gas Godown 
அருகில் வடிகால் ஓடட அடமக்கும் ரூ.8,50,000/- மதிப்படீ்டில், நகராட்சி சபாது, நிதியின் கீழ் 
தமற்சகாள்வதற்கு, மன்றம் தைது தீர்மாைம் எண்.2333 நாள் 28.08.2020-ன் மூேம் ஒப்புதல் 
வழங்கியுள்ளது. அதன் அடிப்படடயில் தமற்படி பணிக்கு 18.09.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி 
தகாரப்பட்டதில், சபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

1. திரு.சி.சுதரஷ் 
ஒப்பந்ததாரர் 
 

மதிப்படீ்டட விட 0.74% அதிகம் 
ரூ.7,48,832/- 

2. திரு.எ.விஷ்ணு ராம் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.04% குடறவு 
ரூ.7,43,012/- 



  தமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.எ.விஷ்ணுராம், ஒப்பந்ததாரர் 
மதிப்படீ்டட விட 0.04% குடறவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ளார். எைதவ தமற்படி குடறந்த 
ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்ற அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 

              ந.க.எண்.874/2020/இ1 

தீர்மாைம் எண்.2369 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

சபாருள் எண்.15 

            இந்நகராட்சி திட்டப்பணிகள் சதாடர்பாை விளம்பரத்டத தமிழ் சுடர் நாளிதழின் 
22.08.2020 ஆம் தததிய சதாழில் மேரில் சவளியிட்ட வடகயில், விளம்பர கட்டணம் 
ரூ.9975/- ஐ சசலுத்த தகட்டு ESS ESS Publication Madurai அலுவேகத்திேிருந்து பட்டியல் 
எண். A // ADVT // AUG 2020 / 336 நாள் 24.08.2020 வரப்சபற்றுள்ளது. எைதவ தமற்படி 
சதாடகயிடை நகராட்சி சபாது நிதியிேிருந்து வழங்க மன்ற அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 

                    ந..க.எண்.2045/2012/இ1 

தீர்மாைம் எண்.2370 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

சபாருள் எண்.16 

            இந்நகராட்சி சபாதுசுகாதாரப் பிரிவில் சடங்கு காய்ச்சல் தநாய் தடுப்பு 
நடவடிக்டக பணிகள் தமற்சகாள்ள 01.10.2020 முதல் 31.03.2021 வடர கன்ைியாகுமரி 
மாவட்ட ஆட்சித்தடேவர் அவர்களின் சசயல்முடற ஆடண எண்.A1/9953/2020        நாள் 
14.07.2020-ன் படி, திைக்கூேி பணியாளர்களுக்காை ஊதியம் ரூ.615/-ல் DBC 
பணியாளர்களுக்காை பகுதிதநரம் பணிபார்த்ததற்காை ஊதியம் ஒரு நாடளக்கு ரூ.300/- வதீம் 
17 பணியாளர்களுக்காை 01.10.2020 முதல் 31.03.2021 வடர 6 மாதங்களுக்கு 
வழங்குவதற்கும், அதற்காை உத்ததச சசேவிைத் சதாடக ரூ.8,30,000/- இந்நகராட்சி     (162 
Days x ரூ.300 x 17 Nos.) சபாது நிதியிேிருந்து சசேவு சசய்யவும் மன்ற அனுமதிக்காக 
டவக்கப்படுகிறது. 

                   ந..க.எண்.1182/2017/எச்1 

தீர்மாைம் எண்.2371 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

சபாருள் எண்.17 

        குளச்சல் நகராட்சிக்குட்பட்ட குளச்சல் ‘B’ வில்தேஜ் புே எண்.E1-3-ல் உள்ள 0.02.24 
ஏர் இடத்தில் முன்ைாள் அடமச்சர் மாண்புமிகு லூர்தம்மாள் டசமன் அவர்களின் முழு 
உருவச்சிடே அடமப்பதற்கு அனுமதி சபற்றுத் தருமாறு தடேவர் குமரி மாவட்ட 
விடசப்படகு மீன்பிடிப்பவர் நே சங்கம் குளச்சல் என்பவர் தகட்டுக் சகாண்டுள்ளார். 

 தமற்படி இடம் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட புே எண்.E1-3-ல் CRZ-II நிேப்பகுதியில் உள்ள 
விண்ணப்பதாரருக்கு சசாந்தமாை பட்டா இடமாக உள்ளது. எைதவ, தமற்படி இடத்தில் 
முன்ைாள் அடமச்சர் மாண்புமிகு லூர்தம்மாள் டசமன் அவர்களின் முழு உருவச் 
சிடேயிடை நிறுவுவதற்கு அரசின் அனுமதி சபற்று தமல் நடவடிக்டக சதாடருமாறு 
சதரிவிக்க மன்றத்தின் அங்கீகாரத்திற்கு டவக்கப்படுகிறது. 

                           ந.க.எண்.791/2020/TPI 
தீர்மாைம் எண்.2372 அனுமதிக்கப்படுகிறது 



 
சபாருள் எண்.18 
 இந்நகராட்சியில் ஒப்பந்த பணிகள் தமற்சகாண்ட வடகயில் ஒப்பந்ததாரர்களால் 
சசலுத்தப்பட்ட மற்றும் தவடேப்பட்டியேில் பிடித்தம் சசய்யப்பட்ட டவப்புத் சதாடக 
காேம்கடந்த டவப்புத் சதாடக பதிதவட்டில் கீழ்காணும் விவரப்படி உள்ளது. எைதவ, 
சம்மந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு வழங்க மன்றத்தின் அங்கீகாரத்திற்கு டவக்கப்படுகிறது. 

வ.எண் ஒப்பந்ததாரர்கள் 
சபயர் 

பணி விபரம் டவப்புத் 
சதாடக 

1. திரு.சி.சசல்ேநாடார் வார்டு எண்.3,4,15,17,21,22,24 
தபவர்பிளாக் மற்றும் காங்கிரீட் 
சாடே அடமத்தல். 

ரூ.50000/- 

2. திரு.சி.சசல்ேநாடார் வார்டு எண்.3,4,15,17,21,22,24 
தபவர்பிளாக் மற்றும் காங்கிரீட் 
சாடே அடமத்தல். 

ரூ.50000/- 

3. திரு.சி.சசல்ேநாடார் வார்டு எண்..17 களிமார் 
மஹாவிஷ்ணு தகாவில் அருகில் 
நூேக கட்டிடம் அடமத்தல். 

ரூ.5000/- 

4. திரு.சி.சசல்ேநாடார் சாடே பராமரிப்பு பணிகள் 2016-17 ரூ.4000/- 
                  ந.க.எண்.783/2019/பி1 

தீர்மாைம் எண்.2373அனுமதிக்கப்படுகிறது 

சபாருள் எண்.19 

 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளுக்கு 20 எண்ணம் ஆழ்துடள கிணறுகளிேிருந்து மின் 
தமாட்டார்கள் மூேம் குடிநீர் 10 எண்ணம் தமல்நிடே நீர்த்ததக்க சதாட்டிகளில் ஏற்றப்பட்டு 
இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முடற குடிநீர் விைிதயாகம் சசய்யப்பட்டு வருகிறது. தமலும் 33% 
குதளாரின் அளவு சகாண்ட பிளசீ்சிங் பவுடர் 10 எண்ணம் தமல்நிடே நீர்ததக்க சதாட்டிகளில் 
கேக்கப்பட்டு சீராை முடறயில் குடிநீர் விைிதயாகம் சசய்யப்பட்டு வருகிறது. தற்தபாது 2020-21 
ஆண்டிற்கு பிளசீ்சிங் பவுடர் வாங்குவதற்கு தயார் சசய்யப்ப்டட மதிப்படீ்டு சதாடக ரூ.1,75,000/-
க்கு மன்ற அனுமதி தவண்டப்படுகிறது. 

               ந.க.எண்.இ2/988/2020 

தீர்மாைம் எண்.2374 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

 


