
குளச்சல் நகராட்சி 

  குளச்சல் நகராட்சி மன்றத்தின் அக்ட ாபர் மாத சாதாரணக்கூட் ம் 29.10.2020 ஆம் 

டததி  முற்பகல் 11.00 மணிக்கு நட பபற்றது. 

பபாருள் எண்.1 

 இந்நகராட்சிக்குட்பட்  சிங்காரடேலர் காலனி பகுதியில், ஏ.ேி.எம் கால்ோயின் 
குறுக்டக பபாதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக கட் ப்பட்  சிறுபாலம் டமாசமாக 
பழுதட ந்துள்ளடத பதா ர்ந்து, பபாது மக்கள் நலன் கருதி, நகராட்சி பபாது நிதியின் கீழ், 
டமற்படி பாலத்தில் தற்காலிகமாக பழுதுகடள சரி பசய்ேதற்காக ரூ.2,80,000/-க்கு மதிப்படீு 
தயார் பசய்யப்பட்டு, மன்றத் தீர்மானம் எண்.2309 நாள் 30.06.2020-ன் படி நிர்ோக அனுமதி 
பபறப்பட் து. அதன் அடிப்பட யில டமற்படி பணிக்கு, 26.08.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி 
டகாரப்பட் தில், ேரப்பபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.எஸ்.ஜாண்டறாஸ், ஒப்பந்ததாரர் 
அளித்த மதிப்படீ்ட  ேி  0.02%  குடறோன ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு மன்றத் தீர்மானம் 
எண்.2348 நாள் 28.08.2020-ன் படி மன்ற ஒப்புதல் பபறப்பட்டு, க ந்த 04.09.2020 அன்று 
பணி உத்தரவு ேழங்கப்பட் து. 
 டமற்படி பணிக்கான மதிப்படீு தயார் பசய்ேதற்காக இ ம் ஆய்வு பசய்யப்பட்  
டபாது, ஏ.ேி.எம் கால்ோயில் தண்ணரீ் நிரம்பி ேழிந்டதா ாமல் டதங்கி நின்றதால், 
பாலத்தின் அடிப்பகுதியின் தரத்டத கண் றிய முடியாமல் டபானது. அதன் பின்னர், 
பணியிடன டமற்பகாள்ேதற்காக ஏ.ேி.எம் காலிோயின் புல், புதர்கள் மற்றும் பாசிகள் 
அகற்றப்பட்  டபாது, டதங்கி நின்ற தண்ணரீ் Vent மூலம் ேழிந்டதாடியதால், பாலத்தின் 
பக்க சுேற்றின் அடிமட் ம் உட ந்திருத்தது பதரிய ேந்தது. எனடே மதிப்படீ்டில் ேழிேடக 
பசய்யப்ப ாத Earth work, RR Masoury, WMM டபான்ற பணிகடள டமற்பகாள்ள மறு 
மதிப்படீு ரூ.3,25,000/-க்கு தயார் பசய்யப்பட்டு, மன்ற அனுமதிடய எதிர்டநாக்கி பணி 
டமற்பகாள்ளப்பட்  ேிேரம் மன்றத்தின் தகேலுக்கும், பதிேிற்கும் டேக்கப்படுகிறது. 
 டமலும் டமற்படி திருத்திய மதிப்படீ்டிற்கான பசலேினத்டத நகராட்சி பபாது 
நிதியிலிருந்து ேழங்கவும், அடத ஒப்பந்ததாரர் மூலம் பணி பசய்து முடித்ததற்கும் மன்ற 
அனுமதிக்காக டேக்கப்படுகிறது. 
             ந.க.எண்.693-1/2008/இ1 
தீர்மானம் எண்.2375 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 
பபாருள் எண்.2 

 இந்நகராட்சி பபாது சுகாதார ோகனம் எண்.TN 74 T 5508-க்கு ோகன ேிபத்து 
காப்படீு பிரீமியம் 25.09.2020 உ ன் முடிேட ேதால் அடுத்த ஓராண்டிற்கு (2020-2021) 
பிரீமியம் பதாடக ரூ.18716/-பபாது சுகாதார அேசியம் கருதி தனி அலுேலர் முன் 
அனுமதி பபற்று ேழங்கியதற்கு மன்ற அனுமதிக்காக டேக்கப்படுகிறது. 

              ந.க.எண்.2913/2008/எச்1 
தீர்மானம் எண்.2376 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

பபாருள் எண்.3 
 இந்நகராட்சி பபாது சுகாதார ோகனம் எண்.TN 75P 8399-க்கு ோகன ேிபத்து 
காப்படீு பிரீமியம் 25.09.2020 உ ன் முடிேட ேதால் அடுத்த ஓராண்டிற்கு (2020-2021) 
பிரீமியம் பதாடக ரூ.18138/-பபாது சுகாதார அேசியம் கருதி தனி அலுேலர் முன் 
அனுமதி பபற்று ேழங்கியதற்கு மன்ற அனுமதிக்காக டேக்கப்படுகிறது. 

             ந.க.எண்.14063/2014/எச்1 
தீர்மானம் எண்.2377 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 



 
பபாருள் எண்.4 
 இந்நகராட்சி கணணி ேசூல் டமயத்தின் Plywood ஆல் அடமக்கப்பட்டுள்ள சுேர் 
பகுதி மிகவும் டமாசமாக கடரயானால் அரிக்கப்பட்டு, ஜன்னல், கதவு ஆகியடே பசதில் 
பிடித்து உள்ளது ன் Switch Board, மின் ேிளக்குகள் மற்றும் மின் ேிசிறிகள் பழுதட ந்து 
காணப்படுகிறது. டமலும் கணணி அடற மற்றும் ேசூல் பிரிவும் ஒடர இ த்தில் 
பசயல்பட்டு ேருேதால், பாதுகாப்பற்ற நிடல உள்ளது. அத்து ன் Network cable, Server, 
Computer cable, Electric wires  அடனத்தும் பழுதான நிடலயில், ஆங்காங்டக Cable 
இழுக்கப்பட்டு, படழய Model cable, Switch ஆகியடே இருப்பதால் Network டேகம் 
குடறந்துள்ளது. எனடே நிர்ோக நலன் கருதி, அலுேலகப் பணிகடள பதாய்ேின்றி 
டமற்பகாள்ளும் பபாருட்டு, கணணி அடற மற்றும் ேசூல் பிரிடே இரண்டு அடறகளாக 
பிரித்தல், அடனத்து பிரிவுகளுக்கும் தனித்தனியாக Network Cable அடமத்தல், Electrical 
Wiring முழுேதுமாக மாற்றி அடமத்தல், ேசூல் டமயத்தில் பராமரிப்பு பணிகள் 
டமற்பகாள்ளுதல் மற்றும் அலுேலக ோளகத்தில் அடமந்துள்ள டமல்நிடல நீர்த்டதக்க 
பதாட்டியின் கீழ் பகுதியில் குடிநீர் பிரிவுக்கான Store Room கட்டுதல் ஆகிய பணிகடள 
டமற்பகாள்ேதற்காக தயார் பசய்யப்பட்டுள்ள மதிப்படீு ரூ.7,20,000/-க்கும், டமற்படி 
பணியிடன நகராட்சி பபாது நிதியின் கீழ் டமற்பகாள்ேதற்கும் மன்ற அனுமதிக்காக 
டேக்கப்படுகிறது. 

              ந.க.எண்.1018/2020/இ1 
தீர்மானம் எண்.2378 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

 
பபாருள் எண்.5 
 இந்நகராட்சிக்குட்பட்  புனித டமரிடமல்நிடலப்பள்ளியில் 150 படுக்டககள் பகாண்  
பகாடரானா சிகிச்டச டமயம் ஆரம்பிப்பது பதா ர்பாக சார் ஆட்சியர், ேட் ாட்சியர் மற்றும் 
நகராட்சி ஆடணயர் ஆகிடயார்களால் டநராய்வு ந த்தப்பட் தில், டமற்படி பள்ளியில் 
பந்தல் அடமப்பு, தண்ணரீ் மற்றும் மின்ேசதிகள் டமற்பகாள்ள அறிவுறுத்தப்பட் டத 
பதா ர்ந்து, தண்ணரீ் ேசதி பசய்தல் பதா ர்பான பணிகடள டமற்பகாள்ள ரூ.1,00,000/- 
மதிப்படீு தயார் பசய்யப்பட் து. டமலும் மின் ேசதி (Tube and Focus light), Windows 
curtain spring அடமத்தல், பந்தல் அடமப்பு, டமடஜ நாற்காலி இ ம் மாற்றுதல், படுக்டக 

ேசதிகள், Containment area Flex board  அடமத்தல் ஆகிய பணிகடள தினசரி ோ டக 
அடிப்பட யில் டமற்பகாள்ள உள்ளூர் ேிடலப்புள்ளி பபறப்பட் து. டமற்படி பகாடரானா 
டநாய் தடுப்பு பணிகளின் அேசர அேசியம் கருதி, நகராட்சி சட்  ேிதி பிரிவு 15-ன் கீழ், 
தண்ணரீ் ேசதி பசய்தல் பதா ர்பான பணிகடள நகராட்சியில் பதிவு பபற்ற ஒப்பந்ததாரர் 
மூலம் டமற்பகாண்டு, அதற்கான பட்டியல் பதாடக ரூ.96,258/-ஐ நகராட்சி குடிநீர் ேழங்கல் 

நிதியிலிருந்தும், மின் ேசதி (Tube and Focus light), Windows curtain spring 
அடமத்தல், பந்தல் அடமப்பு, டமடஜ நாற்காலி இ ம் மாற்றுதல், படுக்டக ேசதிகள், 
Containment area Flex board  அடமத்தல் ஆகிய பணிகடள 23.07.2020 முதல் 

10.09.2020 ேடர 50 நாட்களுக்கு தினசரி ோ டக அடிப்பட யில் டமற்பகாண்  ேடகயில் 
பட்டியல் பதாடக ரூ.84,761/-ஐ நகராட்சி பபாது நிதியிலிருந்தும் ேழங்கியுள்ள ேிேரம் 
மன்றத்தின் தகேலுக்கும், பதிேிற்கும் டேக்கப்படுகிறது. 

         ந.க.எண்.423-1/2020/இ1 

தீர்மானம் எண்.2379 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 



 

பபாருள் எண்.6 

 இந்நகராட்சி பபாறியியல் பிரிவு ஈப்பு ோகனம் TN 74 V 3530-ல்  யர்கள் 
டதய்ந்துள்ளதால், பலமுடற பஞ்சர் ஒட்டி இயக்கப்பட்டு ேந்த நிடலயில், தற்டபாது 
 யர்கள் மிக டமாசமாக டதய்ந்து, ோகனத்டத இயக்குேதில் சிரமம் ஏற்பட்டு ேருகிறது. 
டமற்படி ோகனம் 231170 கி.மீ ஓடிய நிடலயில், க ந்த 20.07.2015-ல் புதிதாக 5  யர்கள் 
ோங்கி பபாருத்தப்பட் து. அதன் பின்னர் இதுநாள் ேடர 80330 கி.மீ டசர்த்து பமாத்தம் 
311500 கி.மீ ஓட் ப்பட்டுள்ளதால்,  யர்கள் மிக டமாசமாக பழுதட ந்துள்ளது. டமற்படி 
ஈப்பு ோகனம் பபாது சுகாதாரப்பணிகள், குடிநீர் ேினிடயாகப்பணிகள், பதருேிளக்கு 
பராமரிப்பு பணிகள் மற்றும் திட் ப்பணிகடள ஆய்வு பசய்தல் ஆகிய பணிகளக்கு 
பயன்படுத்தப்பட்டு ேருேதால், அேசர அேசியம் கருதி, டமற்படி ோகனத்தில் 5 எண்ணம் 
 யர்கடள புதிதாக ோங்கி பபாருத்தும் பணியிடன டமற்பகாள்ேதற்கு, மதிப்படீு ரூ.38,100/-
க்கு தயார் பசய்யப்பட்டுள்ளதற்கும், டமற்படி பணிக்கான பசலேினத்டத நகராட்சி பபாது 
நிதியின் கீழ் டமற்பகாள்ேதற்கும் மன்ற அனுமதிக்காக டேக்கப்படுகிறது. 

              ந.க.எண்.5030/2010/இ1 

தீர்மானம் எண்.2380 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

 

பபாருள் எண்.7 

 இந்நகராட்சி குடிநீர் லாரி TN 74 Z 5304-ல் பழுதட ந்த ட ங்க் பகுதி 
முழுேடதயும் மாற்றுதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் டமற்பகாள்ேதற்காக M/s.Mathava 
Motors, Vellamadam நிறுேனம் அளித்த ரூ.90,552/- (18% GST உட்ப ) க்கான குடறந்த 
ேிடலப்புள்ளிக்கு மன்றத் தீர்மானம் எண்.2335 நாள் 28.08.2020-ன் படி மன்ற ஒப்புதல் 
பபற்று 04.09.2020 அன்று பணி உத்தரவு ேழங்கப்பட் து. தற்டபாது டமற்படி ோகனத்தில் 
பழுது நீக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் முடிக்கப்பட்டு, அதற்கான பட்டியல் பதாடக 
ரூ.90,552/-ஐ ேழங்குமாறு M/s.Mathava Motors, Vellamadam நிறுேனத்திலிருந்து பட்டியல் 
எண்.74 நாள் 12.10.2020 ேரப்பபற்றுள்ளது. எனடே டமற்படி பதாடகயிடன நகராட்சி குடிநீர் 
ேழங்கல் நிதியிலிருந்து ேழங்க மன்ற அனுமதிக்காக டேக்கப்படுகிறது.   
               
                 ந.க.எண்.5754/2010/இ1 

தீர்மானம் எண்.2381 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

பபாருள் எண்.8 

 இந்நகராட்சி குடிநீர் லாரி TN 74 Z 5304-ன் தகுதி சான்றிடன புதுப்பிப்பதற்காக 
Online மூலம் புதுப்பித்தல் பதாடக மற்றும் பசுடம ேரி பசலுத்தியது, Reflector Sticker 
ஒட்டியது, புடக பரிடசாதடன, Chasis Print, டேக கட்டுப்பாட்டு கருேி புதியது மாட்டியது, 
Micro Auto tech sticker சான்று Online மூலம் ோங்கியது ஆகியேற்றிற்காக பசலுத்தப்பட்  
பதாடக ரூ.10,695/- ஐ நகராட்சி குடிநீர் ேழங்கல் நிதியிலிருந்து ேழங்க மன்ற 
அனுமதிக்காக டேக்கப்படுகிறது.        
                  
                  ந.க.எண்.5754/2010/இ1 
தீர்மானம் எண்.2382 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 



 
பபாருள் எண்.9 

     இந்நகராட்சி பதருேிளக்கு பராமரிப்பு பணிகளுக்கு டதடேயான 2 எண்ணம் 
பணியாளர்கடள ஒப்பந்த அடிப்பட யில் ஒரு ேரு த்திற்கு பணிக்கு அமர்த்துேதற்கான 
மதிப்படீ்டுத் பதாடக ரூ.4,25,000/-க்கு, பணியின் அேசர அேசியம் கருதி மன்ற 
அனுமதிடய எதிர்டநாக்கி ஒப்பந்தப்புள்ளி டகாரியத்ற்கும், டமற்படி பணிக்கான 
பசலேினத்டத பபாது நிதியின் கீழ் டமற்பகாள்ேதற்கு, மன்றம் தனது தீர்மானம் எண்.2290 
நாள் 23.06.2020-ன் மூலம் ஒப்புதல் ேழங்கியுள்ளது. டமற்படி பணிக்கு 03.07.2020 அன்று 
ஒப்பந்தப்புள்ளி டகாரப்பட் தில், பபறப்பட்  ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புடநாக்கு பட்டியல் 
பின்ேருமாறு, 

1. திரு.சி.பசல்லநா ார், 
ஒப்பந்ததாரர் 
 

மதிப்படீ்டு ேிகிதம் 
 

2. திரு.எஸ்.ஜாண்டறாஸ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்ட  ேி  0.19% குடறவு 
 

 

 டமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.சி.பசல்லநா ார், ஒப்பந்ததாரரின் 
ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று, பணியின் அேசர அேசியம் கருதி மன்ற அனுமதிடய 
எதிர்டநாக்கி பணி உத்தரவு ேழங்கியதற்கும், ஆடணயரின் அனுமதி பபற்று ஜுடல 2020 
முதல் பசப் ம்பர் 2020 ேடர ஊதியம் ேழங்கியதற்கும் மன்ற அனுமதிக்காக 
டேக்கப்படுகிறது. 

              ந.க.எண்.675/2020/இ1 

தீர்மானம் எண்.2383 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

 

பபாருள் எண்.10 

  இந்நகராட்சிக்குட்பட்  24 ோர்டுகளில் 01.11.2020 முதல் 31.10.2021 ேடரயிலான 
ஒரு ேரு த்திற்கு தி க்கழிவு டமலாண்டம உள்ளிட்  அடனத்து பணிகடளயும் 
டமற்பகாள்ேதற்கு டதடேயான 45 பணியாளர்கடள ஒப்பந்த அடிப்பட யில் பணிக்கு 
அமர்த்துதல் பணியிடன ரூ.108.00 இலட்சம் (ஊதியம், EPF, ESI, பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 
உட்ப ) மதிப்படீ்டில் டமற்பகாள்ேதற்கு மன்றம் தனது தீர்மானம் எண்.2327 நாள் 
31.07.2020-ன் மூலம் ஏற்கனடே ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதன் அடிப்பட யில் டமற்படி 
பணிக்கு க ந்த 30.09.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி டகாரப்பட் தில், பபறப்பட்  4 எண்ணம் 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் பதாழில் நுட்ப உடற ேருடக புரிந்த ஒப்பந்ததாரர் முன்னிடலயில் 
திறக்கப்பட்டு, ஆய்வு பசய்யப்பட் தில், அடனத்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகளும் பதாழில் நுட்ப 
தகுதி பபற்றடத பதா ர்ந்து, 05.10.2020 அன்று ேிடலப்புள்ளி உடற திறக்கப்பட் து. 
அேற்றின் ஒப்புடநாக்கு பட்டியல் பின் ேருமாறு, 

 
1 M/s.OM Sai Ventures,  

Porp.P.Anand Vardhan Reddy, 
No.401/4, 14th Main Road, 
Venkateswara Layout, Madiwala, Bengaluru 

மதிப்படீ்ட  ேி  34.77% குடறவு 
(ரூ.22,455/-) 



2 M/s.Puliyoorsalai Labour Contract Co-operative 
society Ltd., No.Y-115, Mancode (P.o) 

மதிப்படீ்ட  ேி  19.22% குடறவு 
(ரூ.27,810/-) 

3 M/s.Southern Solid Waste Management Service 
No.12/182C, Appattuvilai, Koottamavu, 
Mulagumoodu (P.o) 

மதிப்படீ்ட  ேி  15.69% குடறவு 
(ரூ.29,025/-) 

4 M/s.Shawn Security Force, 
No.10-15 (1), Vijaya Nagari, 
‘Chanthaiyadi (P.o) 

மதிப்படீ்ட  ேி  6.41% குடறவு 
(ரூ.32,220/-) 

 டமற்காணும் 4 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/s.OM Sai Ventures, Bengaluru நிறுேனம் 
மதிப்படீ்ட  ேி  34.77 % குடறோக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்தடத பதா ர்ந்து, டமற்காணும் 
பணிக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி நிபந்தடனகளில் குறிப்பிட்டுள்ளோறு, ஒப்பந்தப்புள்ளி 
பதாடகயானது மதிப்படீ்டு பதாடகயில் 5%-க்கு டமல் குடறோக இருப்பின் அதற்கு 
சமமான கூடுதல் முன்டேப்புத் பதாடக பசலுத்தப்ப  டேண்டும் என்பதன் அடிப்பட யில் 
கூடுதல் டேப்புத் பதாடக ரூ.32,07,725/-ஐ பசலுத்த டகட்டு கடிதம் அனுப்பப்பட் து. 
ஆனால் டமற்படி நிறுேனம் கூடுதல் டேப்புத் பதாடகயிடன பசலுத்த முன்ேராத 
காரணத்தால், அதற்கு அடுத்ததாக மதிப்படீ்ட  ேி  19.22% குடறோக ஒப்பந்தப்புள்ளி 
அளித்த M/s.Puliyoorsalai Labour Contract Co-operative society Ltd., No.Y-115, Mancode (P.o) 
நிறுேனத்திற்கு கூடுதல் டேப்புத் பதாடக ரூ.15,32,209/-ஐ பசலுத்த டகட்டு கடிதம் 
அனுப்பப்பட் தில், கூடுதல் டேப்புத் பதாடக ரூ.15,32,209/-க்கு கன்னியாகுமரி மாேட்  
மத்திய கூட்டுறவு ேங்கி மார்த்தாண் ம் கிடளயில் எடுக்கப்பட்  ேங்கி உத்தரோதம் 
சமர்ப்பிக்கப்பட் டத பதா ர்ந்து, டமற்படி நிறுேனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று மன்ற 
அனுமதிடய எதிர்டநாக்கி Letter of Acceptance ேழங்கியுள்ள ேிேரம் மன்றத்தின் 
தகேலுக்கும், அனுமதிக்கும் டேக்கப்படுகிறது. 
                     ந.க.எண்.809/2020/இ1 

தீர்மானம் எண்.2384 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

 

பபாருள் எண்.11 

     இந்நகராட்சியில், 2020-21 ஆம் ஆண்டு குடிநீர் ேினிடயாகத்திற்கு டதடேயான 33%  
குடளாரின் அளவு பகாண்  பிளசீ்சிங் பவு ர் ேினிடயாகம் பசய்தல் பணிக்கான மதிப்படீு 
ரூ.1,75,000/-க்கு மன்றம் தனது தீர்மானம் எண்.2374 நாள் 30.09.2020-ன் மூலம் ஒப்புதல் 
ேழங்கியுள்ளது. டமற்படி பணிக்கு 21.10.2020-ன் அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி டகாரப்பட் தில், 
பபறப்பட்  ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புடநாக்கு பட்டியல் பின்ேருமாறு, 

1. M/s.Amritha Associates, 
15-113, South Street, 
Thazhakudy 

மதிப்படீ்டு ேிகிதம் 
(ரூ.1,73,400/-) 
 

2. M/s.Stevewin Associates, 
13/31A, Appattuvilai, 
Kootamaavu,  
Mulagumoodu (p.o) 

மதிப்படீ்ட  ேி  3.92% அதிகம் 
(ரூ.1,80,200/-) 
 

 டமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், M/s.Amritha Associates, Thazhakudy 
நிறுேனம் அளித்துள்ள மதிப்படீ்டு ேிகித ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று, பணியின் அேசர 



அேசியம் கருதி மன்ற அனுமதிடய எதிர்டநாக்கி பணி உத்தரவு ேழங்கவும, டமற்படி 
பணிக்கான பசலேினத்டத நகராட்சி குடிநீர் ேழங்கல நிதியின் கீழ் டமற்பகாள்ளவும் மன்ற 
அனுமதிக்காக டேக்கப்படுகிறது. 

              ந.க.எண்.988/2020/இ1 

தீர்மானம் எண்.2385 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

பபாருள் எண்.12 

     இந்நகராட்சி அலுேலக ேளாகம், டபருந்து நிடலயம் மற்றும் அம்மா உணேகம் 
ஆகிய இ ங்களில் 7 எண்ணம் கண்காணிப்பு டகமராக்கடள பபாருத்தும் பணியிடன 
டமற்பகாள்ேதற்கான மதிப்படீு ரூ.1,60,000/-க்கும், டமற்படி பணியிடன நகராட்சி பபாது 
நிதியின் கீழ் டமற்பகாள்ேதற்கும் மன்றம் தனது தீர்மானம் எண்.2360 நாள் 30.09.2020-ன் 
மூலம் ஒப்புதல் ேழங்கியுள்ளது. டமற்படி பணிக்கு 21.10.2020-ன் அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி 
டகாரப்பட் தில், பபறப்பட்  ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புடநாக்கு பட்டியல் பின்ேருமாறு, 

1. M/s.Saha Computers, 
71-1 Ist Floor,  
Opp.Sub Collector’s Office, 
Thuckalay. 

மதிப்படீ்ட  ேி  0.73% அதிகம் 
(ரூ.1,38,315/-) 
 

2. M/s.Rapid Refills, 
No.98-A/1, Neela Building, 
WCC Road, Nagercoil. 

மதிப்படீ்ட  ேி  0.22% குடறவு 
(ரூ.1,37,001/-) 
 

 

 டமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், M/s.Rapid Refills, Nagercoil நிறுேனம் 

அளித்துள்ள மதிப்படீ்ட  ேி  0.22% குடறோன ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று, பணி உத்தரவு 
ேழங்க மன்ற அனுமதிக்காக டேக்கப்படுகிறது. 

              ந.க.எண்.1012/2020/இ1 

தீர்மானம் எண்.2386 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

பபாருள் எண்.13 

     இந்நகராட்சி உரக்கி ங்கு டதடேக்காக பாம்பூரி ோய்க்காலின் அருகில் ேட்டு 
இறக்கி, சுற்றிலும் கருங்கல் கட்டு கட்டி, தண்ணரீ் டசகரித்து, 1.50HP மின்டமாட் ார் மூலம், 
டமல்நிடல நீர்த்டதக்க பதாட்டியில் ஏற்றும் ேடகயில் குழாய் அடமத்தல் பணிகடள 
டமற்பகாள்ேதற்காக தயார் பசய்யப்பட்டுள்ள மதிப்படீு ரூ.1,10,000/-க்கும், டமற்படி 
பணியிடன நகராட்சி பபாது நிதியின் கீழ் டமற்பகாள்ேதற்கும் மன்றம் தனது தீர்மானம் 
எண்.2361 நாள் 30.09.2020-ன் மூலம் ஒப்புதல் ேழங்கியுள்ளது. அதன் அடிப்பட யில்  
டமற்படி பணிக்கு 21.10.2020-ன் அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி டகாரப்பட் தில், பபறப்பட்  
ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புடநாக்கு பட்டியல் பின்ேருமாறு, 

1. திரு.சி.டதேராஜ் 
ஒப்பந்ததாரர் 
 

மதிப்படீ்ட  ேி  0.83% அதிகம் 
(ரூ.89,067.50/-) 
 



2. திரு.சி.சுடரஷ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்ட  ேி  0.35% குடறவு 
(ரூ.88,029.10/-) 
 
 

 

 டமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.சி.சுடரஷ், ஒப்பந்ததாரர் 

அளித்துள்ள மதிப்படீ்ட  ேி  0.35% குடறோன ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று, பணி உத்தரவு 
ேழங்க மன்ற அனுமதிக்காக டேக்கப்படுகிறது. 

              ந.க.எண்.925/2020/இ1 

தீர்மானம் எண்.2387 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

 

பபாருள் எண்.14 

     இந்நகராட்சி உப்பளம் பகுதி உரக்கி ங்கில், தி க்கழிவு டமலாண்டம பணிகளுக்கு 
டதடேயான Conveyor Belt, Shredder Machine, Incinerator & Weighing Machine 
ஆகியேற்டற பகாள்முதல் பசய்ேதற்காக தயார் பசய்யப்பட்  மதிப்படீு ரூ.6,00,000/-க்கும், 
டமற்படி பணியிடன நகராட்சி பபாது நிதியின் கீழ் டமற்பகாள்ேதற்கும் மன்றம் தனது 
தீர்மானம் எண்.2362 நாள் 30.09.2020-ன் மூலம் ஒப்புதல் ேழங்கியுள்ளது. அதன் 
அடிப்பட யில்  டமற்படி பணிக்கு 21.10.2020-ன் அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி டகாரப்பட் தில், 
பபறப்பட்  ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புடநாக்கு பட்டியல் பின்ேருமாறு, 

1. திரு.சி.டதேராஜ் 
ஒப்பந்ததாரர் 
 

மதிப்படீ்ட  ேி  1.68% அதிகம் 
(ரூ.6,02,600/-) 
 

2. திரு.சி.சுடரஷ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்ட  ேி  0.01% குடறவு 
(ரூ.5,92.600/-) 
 
 

 

 டமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.சி.சுடரஷ், ஒப்பந்ததாரர் 

அளித்துள்ள மதிப்படீ்ட  ேி  0.01% குடறோன ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று, பணி உத்தரவு 
ேழங்க மன்ற அனுமதிக்காக டேக்கப்படுகிறது. 

              ந.க.எண்.925/2020/இ1 

தீர்மானம் எண்.2388 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

பபாருள் எண்.15 

     இந்நகராட்சிக்கு பசாந்தமான உரக்கி ங்கில் தற்டபாது பயன்பாட்டில் உள்ள  
Windrows Platform-ஐ MCC Machineries Shed ஆக மாற்றம் பசய்ேதற்கு டதடேயான 
கட் டமப்புகடள கட்டி, மின் ேசதி பசய்தல் மற்றும் ஒருங்கிடணந்த நகர்புற ேளர்ச்சி 
குழுமம் : 2011-12 திட் த்தின் கீழ் கட் ப்பட்டு, டமற்கூடர பழுதட ந்துள்ள Vermi Compost 
Shed-ல் டமற்கூடர மாற்றுதல் ஆகிய பணிகடள டமற்பகாள்ேதற்காக தயார் 



பசய்யப்பட்டுள்ள மதிப்படீு ரூ.9,80,000/-க்கும், டமற்படி பணியிடன நகராட்சி பபாது நிதியின் 
கீழ் டமற்பகாள்ேதற்கும் மன்றம் தனது தீர்மானம் எண்.2363 நாள் 30.09.2020-ன் மூலம் 
ஒப்புதல் ேழங்கியுள்ளது. அதன் அடிப்பட யில்  டமற்படி பணிக்கு 21.10.2020-ன் அன்று 
ஒப்பந்தப்புள்ளி டகாரப்பட் தில், பபறப்பட்  ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புடநாக்கு பட்டியல் 
பின்ேருமாறு, 

1. திரு.எஸ்.ஜாண்டறாஸ் 
ஒப்பந்ததாரர் 
 

மதிப்படீ்ட  ேி  0.06% குடறவு 
(ரூ.8,49,994.69/-) 
 

2. திரு.சி.சந்திரடசகர் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்ட  ேி  0.31% அதிகம் 
(ரூ.8,53,170.92/-) 
 
 

 

 டமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.எஸ்.ஜாண்டறாஸ், ஒப்பந்ததாரர் 

அளித்துள்ள மதிப்படீ்ட  ேி  0.06% குடறோன ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று, பணி உத்தரவு 
ேழங்க மன்ற அனுமதிக்காக டேக்கப்படுகிறது. 

              ந.க.எண்.925/2020/இ1 

தீர்மானம் எண்.2389 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

பபாருள் எண்.16 

     இந்நகராட்சி பபாது சுகாதாரப் பிரிவு கட்டி த்தின் டமல்பகுதியில் Record Room 
அடமக்கும் ேடகயில், Galvanished Iron Sheet பகாண்டு சுேர் மற்றும் டமற்கூடர 
அடமத்தல் மற்றும் அடறயின் உட்புறம் Racks அடமத்தல் ஆகிய பணிகனடள 
டமற்பகாள்ேதற்காக தயார் பசய்யப்பட்   மதிப்படீு ரூ.8,90,000/-க்கும், டமற்படி பணியிடன 
நகராட்சி பபாது நிதியின் கீழ் டமற்பகாள்ேதற்கும் மன்றம் தனது தீர்மானம் எண்.2364 நாள் 
30.09.2020-ன் மூலம் ஒப்புதல் ேழங்கியுள்ளது. அதன் அடிப்பட யில்  டமற்படி பணிக்கு 
21.10.2020-ன் அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி டகாரப்பட் தில், பபறப்பட்  ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் 
ஒப்புடநாக்கு பட்டியல் பின்ேருமாறு, 

1. திரு.சி.சந்திரடசகர் 
ஒப்பந்ததாரர் 
 

மதிப்படீ்ட  ேி  0.21% அதிகம் 
(ரூ.7,78,025.43/-) 

2. திரு.சி.டதேராஜ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்ட  ேி  0.01% குடறவு 
(ரூ.7,76,375/-) 

 

 டமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.சி.டதேராஜ், ஒப்பந்ததாரர் 
அளித்துள்ள மதிப்படீ்ட  ேி  0.01% குடறோன ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று, பணி உத்தரவு 
ேழங்க மன்ற அனுமதிக்காக டேக்கப்படுகிறது. 

              ந.க.எண்.1004/2020/இ1 

தீர்மானம் எண்.2390 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

 



பபாருள் எண்.17 

     இந்நகராட்சி கலடே உரக்கி ங்கில் டதங்கி உள்ள குப்டபகடள JCB மூலம் சமன் 
பசய்தி  தனி அலுேலர் தீர்மானம் எண்.2305, நாள் 23.06.2020-ன் படி ஒப்பந்தப்புள்ளி 
டகாரப்பட் தில் கீழ்க்கண் ோறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ேரப்பபற்றது. 

ே.எண். ஒப்பந்ததாரர் பபயர் பதாடக (ரூ) 
(ஒரு மணி டநரத்திற்கு) 

 
1. திரு.V.டஜாசப்,  

குளச்சல் 
845/- 
 

2. திரு.J.டஜார்ஸசல்,  
குளச்சல் 

875/- 

 

 டமற்படி ேரப்பபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் ேரிடச எண்.2-ஐ ேி  ேரிடச எண்.1, 
திரு.V.டஜாசப், குளச்சல் என்பேரது ஒப்பந்தப்புள்ளி குடறோக உள்ளது. எனடே குடறோன 

ஒப்பந்தப்புள்ளி ேழங்கிய திரு.V.டஜாசப், குளச்சல் என்பேருக்கு டேடல உத்தரவு ேழங்க 
மன்ற அனுமதிக்காக டேக்கப்படுகிறது. 

              ந.க.எண்.998/2017/எச்1 

தீர்மானம் எண்.2391 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

 

பபாருள் எண்.18 

     இந்நகராட்சிப்பகுதிகளில் பகாடரானா டேரஸ் தடுப்பு ந ேடிக்டக பதா ர்பாக 
Containment Zone (ம) பபாது மக்கள், நகராட்சி பணியாளர்களி ம் பபறப்படும் பகாடரானா 
தடுப்பு முகக்கேசம், டகயுடற (ம) Bio-Medical waste-ஐ தனியாக டசகரித்து 
மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ோரியத்தின் அறிவுடரயுன்படியும், நகராட்சி நிர்ோக இயக்குநர் 
அேர்களின் சுற்றறிக்டகயின் படியும், Aseptic Systems Bio-Medical waste Management 
company என்ற நிறுேனத்தி ம் ேழங்கவும் பிரதி மாதம் ரூ.12,000/- அதற்கான பதாடகயாக 
ேழங்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன்படி அதற்கான பசலேினங்களுக்கு டம 2020 
முதல் ஏப்ரல் 2021 முடிய ஒரு ேரு த்திற்கான உத்டதச பசலேினமாக ரூ.1,44,000/-
(ரூபாய் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்து நான்காயிரம் மட்டும்)-க்கும், டம 2020 முதல் ஜுடல 2020 
ேடர 3 மாதங்களுக்கு பிரதி மாதம் ரூ.12,000/- ேதீம் ரூ.36,000/-ஐ தனி அலுேலரின் 
07.05.2020 ஆம் டததி முன் அனுமதி பபற்று ேழங்கியதற்கும்  மன்ற அனுமதிக்காக 
டேக்கப்படுகிறது. 

                  ந.க.எண்.423/2020/எச்1 

தீர்மானம் எண்.2392 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

 

 



பபாருள் எண்.19 

     இந்நகராட்சி பபாது சுகாதார ோகனம் எண். TN 75 P 8424 (APE PORTER-600)-க்கு 
பழுதுகள் சரிபசய்து தகுதி சான்று பபறுேதற்கு உரிய மராமத்து பணிகள் டமற்பகாள்ள 
தனி அலுேலர் தீர்மானம் எண்.2305, நாள் 23.06.2020-ன் படி ஒப்பந்தப்புள்ளி 
டகாரப்பட் தில், கீழ்க்கண் ோறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ேரப்பபற்றது. 

ே.எண் நிறுேனத்தின் பபயர் பதாடக 
(ரூ.) 

1. அக்ஷயா டமாட் ார் ஒர்க்ஸ், 
உண்ணாமடலக்கட  

98176/- (GST உட்ப ) 

2. மாதோ டமாட் ார் ஒர்க்ஸ், 
பேள்ளம ம் 

79945/- (GST உட்ப ) 

  டமற்படி ேரப்பபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் ேரிடச எண்.1-ஐ ேி  ேரிடச 
எண்.2, மாதோ டமாட் ார் ஒர்க்ஸ், பேள்ளம ம் நிறுேனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி குடறோக 
உள்ளது. எனடே குடறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி ேழங்கிய மாதோ டமாட் ார் ஒர்க்ஸ், 
பேள்ளம ம் நிறுேனத்திற்கு டேடல உத்தரவு ேழங்கவும், டமற்படி பணிக்கான 
பசலேிடன நகராட்சி பபாது நிதியில் டமற்பகாள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு 
டேக்கப்படுகிறது. 

                  ந.க.எண்.1407/2014/எச்1 

தீர்மானம் எண்.2393 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

பபாருள் எண்.20 

 நகராட்சி நிர்ோக மண் ல இயக்குநர், திருபநல்டேலி ஆய்வு கூட்  நாள் 
16.09.2020-ல், ே கிழக்கு பருேமடழ காலத்தில் பபாது மக்களுக்கு தண்ணரீ் மூலம் டநாய் 
பதாற்று ஏற்படுேடத தடுக்கும் பபாருட்டு, சுத்தமான குடிநீர் ேழங்குேதற்கு ஏதுோக, 
நகராட்சிகளில் குடிநீர் ேினிடயாகத்திற்காக பயன்பாட்டிலுள்ள அடனத்து டமல்நிடல 
நீர்த்டதக்க பதாட்டிகடளயும் சுத்தம் பசய்து, சுற்றிலும் ேளர்ந்திருக்கும் பசடி, பகாடிகடள 
அப்புறப்படுத்தி, பதாட்டிகள் முழுேதும் புதிதாக ேர்ணம் பூசப்பட்டும், சுத்தம் பசய்தல் 
பதா ர்பான ேிேரங்கடள எழுதி டேக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்நகராட்சி குடிநீர் 
ேினிடயாகத்திற்காக பயன்பாட்டிலுள்ள 10 எண்ணம் டமல்நிடல நீர்த்டதக்க பதாட்டிகளில், 
டகப்பிடி சுேர் (Hand rails) மற்றும் படிகட்டுகள் உட ந்தும், ேர்ணம் பூசுதல் பணிகள் 
டமற்பகாள்ளப்ப ாமலும், டமல்நிடல நீர்த்டதக்க பதாட்டிகள் கட் ப்பட்  பின்னர் பராமரிப்பு 
பணிகள் டமற்பகாள்ளப்ப ாமலும், சில டமல்நிடல நீர்த்டதக்க பதாட்டிகளில் சுற்றுச்சுேர் 
கட் ப்ப ாமல் உள்ளதாலும், டமல்நிடல நீர்த்டதக்க பதாட்டியின் உட்புறம் டசதமட ந்து 
குடிநீர் ேணீாகுதல், பதாட்டி அடமந்துள்ள இ ங்களில் பபாது மக்கள் அசுத்தம் பசய்ேதால் 
சுகாதார சீர்டகடு ஏற்படுதல் டபான்ற பிரச்சிடனகள் ஏற்படுேடத தேிர்க்கும் பபாருட்டு, 
டமல்நிடல நீர்த்டதக்க பதாட்டிகளில் பராமரிப்பு பணிகடள ேிடரந்து முடிப்பதற்கு ஏதுோக 
நான்கு கட் ங்களாக கீழ்காணும் ேிேரப்படி பணிகள் டமற்பகாள்ேதற்கு மதிப்படீு தயார் 
பசய்யப்பட்டுள்ளது.  

ே.எண் பணியின் பபயர் மதிப்படீு 
(ரூ.இலட்சத்தில்) 

1. குளச்சல் நகராட்சி – டபருந்து நிடலயம், 
பகாட்டில்பாடு, பர்ணட்டிேிடள, சுனாமி 
சிங்காரடேலன் காலனி ஆகிய பகுதிகளில் 
அடமந்துள்ள டமல்நிடல நீர்த்டதக்க பதாட்டிகளில் 
பராமரிப்பு மற்றும் ேர்ணம் பூசுதல் பணிகள் 
டமற்பகாள்ளுதல். 

2.00 



2. குளச்சல் நகராட்சி – நகராட்சி அலுேலக ேளாகம், 
பபாட் ல் ஆகிய பகுதிகளில் அடமந்துள்ள 
டமல்நிடல நீர்த்டதக்க பதாட்டிகளில் பராமரிப்பு 
மற்றும் ேர்ணம் பூசுதல் பணிகள் 
டமற்பகாள்ளுதல். 

2.70 

3. குளச்சல் நகராட்சி – துடறமுகத்த பதருேில் புதிய, 
படழய டமல்நிடல நீர்த்டதக்க பதாட்டிகள் மற்றும் 
டக.எஸ்.எஸ்.எஸ் காலனி டமல்நிடல நீர்த்டதக்க 
பதாட்டி ஆகியேற்றில் பராமரிப்பு மற்றும் ேர்ணம் 
பூசுதல் பணிகள் டமற்பகாள்ளுதல். 

3.25 

4. குளச்சல் நகராட்சி – மாதா காலனி பகுதியில் 
அடமந்துள்ள டமல்நிடல நீர்த்டதக்க பதாட்டியில் 
பராமரிப்பு, ேர்ணம் பூசுதல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 
கட்டுதல் பணிகள் டமற்பகாள்ளுதல். 

3.60 

 

 எனடே டமற்காணும் பணிகடள டமற்பகாள்ேதற்காக தனித்தனியாக தயார் 
பசய்யப்பட்டுள்ள மதிப்படீ்டுத் பதாடகக்கும், அேற்றிற்கான பசலேினத்டத நகராட்சி குடிநீர் 
ேழங்கல் நிதியிலிருந்து ேழங்குேதற்கும் மன்ற அனுமதிக்காக டேக்கப்படுகிறது. 

                                                             ந.க.எண்.1192/2020/இ1 

தீர்மானம் எண்.2394 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

பபாருள் எண்.21 

 நகராட்சி நிர்ோக மற்றும் குடிநீர் ேழங்கல் துடற அரசாடண எண்.298 நாள் 
02.09.2020-ல் டகாேிட்-19 பபாது ஊர ங்கு காரணமாக குளச்சல் நகராட்சி குத்தடகக்கு 
ேி ப்பட்டுள்ள கட கள், டபருந்து நிடலய நுடழவு கட் ணம், தினசரி சந்டத, கட் ண 
கழிப்பி ங்கள், திடர ேிளம்பரம் ஆகிய குத்தடக இனங்களுக்கு ோ டக பதாடக 
பசலுத்துேதிலிருந்து தள்ளுபடி பசய்து உத்திரவு ேழங்கப்பட்டுள்ளது. எனடே நகராட்சி 
நிர்ோகம் மற்றும் குடிநீர் ேழங்கு துடற அரசாடண எண்.298 நாள் 02.09.2020 மன்றத்தின் 
பார்டேக்கும் பதிேிற்கும் டேக்கப்படுகிறது. 

                ந.க.எண்.01/2020/அ3 

தீர்மானம் எண்.2395 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

 

பபாருள் எண்.22 

 நகராட்சி நிர்ோகம் மற்றும் குடிநீர் ேழங்கல் துடற அரசாடண எண்.298, 
நாள் 02.09.2020-ன் படி இயற்டக டபரி ர் நிோரண பகாடரானா டநாய் தடுப்பு பணிகள் 

(COVID-19) பபாது ஊர ங்கு காலமான 01.04.2020 முதல் 31.05.2020 ேடரயுள்ள 
காலத்திற்கு உள்ளாட்சி அடமப்புகளில் பசயல்ப ாத ஆண்டு குத்தடக இனங்கள் மற்றும் 
பிற இனங்களான கட களின் ோ டக பதாடகயிடன பசலுத்துேதிலிருந்து ேிலக்கு 
அளித்து உத்தரேி ப்பட்டுள்ளது. டமலும் பசன்டன நகராட்சி நிர்ோக ஆடணயர் 

அேர்களின் ந.க.எண்.8763/2020/அ2 நாள் 29.09.2020-ன் படி, டமற்படி இரண்டு மாதங்களுக்கு 
ோ டக பதாடக டகட்பிடன தள்ளுபடி பசய்ேதற்கு அலுேலக குழு அடமக்கப்பட்டு, 



டமற்படி குழு கீழ்கண் ோறு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. எனடே கீழ்காணும் பட்டியலில் 

உள்ள கட கள் மற்றும் ஆண்டு குத்தடககளுக்கு 01.04.2020 முதல் 31.05.2020 
ேடரயிலான இரண்டு மாதங்களுக்கு ோ டக பதாடக டகட்பிடன தள்ளுபடி பசய்யவும், 
டமற்படி இரண்டு மாதங்களுக்கான டகட்பிடன கணணியிலிருந்து நீக்கம் பசய்தி வும் 
மன்றத்தின் அங்கீகாரத்திற்கு டேக்கப்படுகிறது. 

      

  



t. 

v©. 

tçéÂ¥ò 

v© 

F¤jif Ïd« 

F¤jifjhu® bga® 

k‰W« Kftç 

M©L 

F¤jif 

(%ghæš) 

xU khj 

F¤jif  

01.04.2020 

Kjš 

31.05.2020 Koa 

F¤jif 

1 1 

Âdrç rªij Ã.bf‹do 

4-23v, f©l®éshf«, 

thâa¡Fo mŠrš 

669108 55759 111518 

2 2 

ngUªJ ãiya EiHÎ 

f£lz« 

Ã.bf‹do 

4-23v, f©l®éshf«, 

thâa¡Fo mŠrš 

89258 7438 14876 

3 3 

fhkuh#® ngUªJ 

ãiya f£lz 

fê¥Ãl« 

Ã.bf‹do 

4-23v, f©l®éshf«, 

thâa¡Fo mŠrš 

63000 5250 10500 

4 4 

m©zhÁiy rÛg« 

f£lz fê¥Ãl« 

Ia¥g‹ 

3-85v, r‹dÂ bjU, 

Fs¢rš. 

10408 867 1734 

5 5 

fhkuh#® ngUªJ 

ãiya Âiu és«gu« 

M®.unkZ 

3-83Ï, nfhéš éis, 

ÏU«Ãè. 

102597 8550 17100 

  

  

bkh¤j« 
265263 77864 155728 

 
  



 

மூன்றாண்டு குத்தடக இனங்கள் 

காமராஜர் டபருந்து நிடலய கட கள் 

t.v© tçéÂ¥ò v© 
F¤jif 

Ïd« 
F¤jifjhu® பபயர் 

(k) Kftç 

M©L 

F¤jif 

(%ghæš) 

xU khj 

F¤jif 

01.04.2020 Kjš 

31.05.2020 Koa 

F¤jif 

1 148/2018001 கட  பஜகதீஷ் 160008 13334 26668 

2 148/2018003 கட  .அகமது கபரீ் 212400 17700 35400 

3 148/2018004 கட  ராமகிருஷ்ணன் 141600 11800 23600 

4 148/2018005 கட  மரிய பஜடராம் 127440 10620 21240 

5 148/2018006 கட  பகன்னடி 72216 6018 12036 

6 148/20050300 கட  காதி கிராப்ட் 43116 3593 7186 

7 148/2018008 கட  முகம்மது மிக்தாத் 72216 6018 12036 

9 148/2018010 கட  ராபி சுந்தர் சிங் 56640 4720 9440 

10 148/2018011 கட  ஐரின் ேிஜயகுமார் 56640 4720 9440 

11 148/2018012 கட  ஐரின் ேிஜயகுமார் 56640 4720 9440 

12 148/2018013 கட  பஜகன் 56640 4720 9440 

13 148/2018014 கட  பெலன் 56640 4720 9440 

14 148/2018015 கட  பட்  முத்து 56640 4720 9440 

15 148/2018016 கட  பரஜினி குமார் 42480 3540 7080 

16 148/2018019 கட  பிரேின் 35400 2950 5900 

17 148/2018020 கட  கிறிஸ் ல் டமாகன் 35400 2950 5900 

18 148/2018021 கட  கிறிஸ் ல் டமாகன் 35400 2950 5900 

19 148/2018028 கட  ராதாகிருஷ்ணன் 42480 3540 7080 



20 148/2018029 கட  ஜாண்சன் 56640 4720 9440 

21 148/2018030 கட  

சுஜாதா 

ராமகிருஷ்ணன் 

58056 4838 9676 

22 148/2018031 கட  பஜய டசாபனபாய் 63720 5310 10620 

23 148/2018032 கட  முகம்மது பாரூக் 56640 4720 9440 

24 148/2018033 கட  முகம்மது பாரூக் 56640 4720 9440 

25 148/2018034 கட  அரேிந்த் பிரசாத் 56640 4720 9440 

26 148/2018035 கட  முகம்மது முசம்மில் 176004 14667 29334 

கருணாநிதி ேணிக 

ேளாகம் 

          

28 148/2018040 கட  நிர்மலா 84960 7080 14160 

29 148/2018041 கட  நிர்மலா 84960 7080 14160 

30 148/2018042 கட  சகாய ப ல்பின் 70800 5900 11800 

31 148/2018043 கட  சபகீ் அகம்மது 70800 5900 11800 

32 148/2018044 கட  நபிஷா பேீி 70800 5900 11800 

33 148/2018045 கட  முகம்மது உடபஸ் 70800 5900 11800 

34 148/2018046 கட  டபசல் 70800 5900 11800 

35 148/2018047 கட  பால்தாஸ் 56640 4720 9440 

36 148/2018048 கட  பால்தாஸ் 56640 4720 9440 

37 148/2018049 கட  அஜிதா 49560 4130 8260 

38 148/2018050 கட  அஜிதா 49560 4130 8260 

40 148/2011004 கட  மார்சல் பபலிக்ஸ் 70800 5900 11800 

41 148/2018054 கட  அன்சார் 56640 4720 9440 

42 148/2014001 கட  ஷாகுல் அமீது 56640 4720 9440 

43 148/2018056 கட  சுல்பகீர் மாெனீ் 56640 4720 9440 



44 148/2018057 கட  மாெனீ் அபுபக்கர் 56640 4720 9440 

45 148/2018058 கட  மாெனீ் அபுபக்கர் 56640 4720 9440 

46 148/2018059 கட  ஆசிர் மடனாஜ் ஜாண் 56640 4720 9440 

47 148/2011001 கட  தாகீர் உடசன் 50976 4248 8496 

48 148/2011006 கட  டமாகன்லால் பாபு 49560 4130 8260 

49 148/2018063 கட  சுந்தர் 49560 4130 8260 

50 148/2018064 கட  சுந்தர் 49560 4130 8260 

51 148/2012001 கட  அப்துல் ரகீம் 50976 4248 8496 

52 148/BD01/00006 கட  ஜாண் 50976 4248 8496 

53 148/BD01/00003 கட  எம்.சித்திக் 50976 4248 8496 

54 148/BD01/00004 கட  அப்துல் அசீஸ் 50976 4248 8496 

55 148/BD01/00005 கட  அப்துல் அசீஸ் 50976 4248 8496 

56 148/2018070 கட  சித்திக் 84960 7080 14160 

57 148/2018071 கட  அமலதாஸ் 84960 7080 14160 

59 148/2008001 கட  ராய் டமத்யூ 25260 2105 4210 

60 148/2008002 கட  ராய் டமத்யூ 25116 2093 4186 

61 148/2008003 கட  ராய் டமத்யூ 25260 2105 4210 

62 148/2008004 கட  ராய் டமத்யூ 25260 2105 4210 

63 148/2008005 கட  ராய் டமத்யூ 25116 2093 4186 

64 148/2008006 கட  ராய் டமத்யூ 25260 2105 4210 

கேியரசு கண்ணதாசன் ேணிக ேளாக கட கள்       

65 148/2018104 கட  பபான்னுமணி 42480 3540 7080 

66 148/2018105 கட  பபான்னுமணி 42480 3540 7080 

67 148/2018106 கட  உடசன் கான் 42480 3540 7080 

68 148/2018107 கட  ஷாகுல் ெமீது 42480 3540 7080 



69 148/2018108 கட  அயூப் கான் 49560 4130 8260 

70 148/2018109 கட  அயூப் கான் 49560 4130 8260 

71 148/2018110 கட  முகம்மது சலாவுதீன் 49560 4130 8260 

72 148/2018111 கட  முகம்மது சுடலமான் 56640 4720 9440 

73 148/2018112 கட  முகம்மது சலாவுதீன் 56640 4720 9440 

74 148/2018113 கட  டசகர் 70800 5900 11800 

75 148/2018114 கட  டசகர் 70800 5900 11800 

76 148/BD01/00002 கட  முகம்மது முடசர் 77880 6490 12980 

77 148/2018116 கட  ஜாண்சன் 72924 6077 12154 

78 148/2018117 கட  ஆல்பிரட் 84960 7080 14160 

79 148/2018118 கட  ஜாண் நிக்சன் 84960 7080 14160 

80 148/2018119 கட  ஜாண் நிக்சன் 84960 7080 14160 

81 148/2016001 கட  கிங்ஸ்லி மில் ன் ராஜ் 16284 1357 2714 

82 148/2012007 கட  கிங்ஸ்லி மில் ன் ராஜ் 18732 1561 3122 

83 148/BD01/00007 கட  கிங்ஸ்லி மில் ன் ராஜ் 16284 1357 2714 

84 148/2013002 கட  எல்.ஐ.சி 18732 1561 3122 

85 148/2013003 கட  எல்.ஐ.சி 18732 1561 3122 

86 148/2016002 கட  ஷீபா 16284 1357 2714 

நேனீ மீன் சந்டத           

87 148/2017003 கட  பஜசி பஜனட் 80712 6726 13452 

88 148/2017004 கட  டமாகன்லால் பாபு 77880 6490 12980 

89 148/2017006 கட  பஜமிலா 215940 17995 35990 

90 148/2018145 கட  பனிப்பிச்டச 151512 12626 25252 

91 148/2017008 கட  சசி 158592 13216 26432 

92 148/2017009 கட  கிரிஜா 94872 7906 15812 



93 148/2017010 கட  பஜயசீலன் 94872 7906 15812 

94 148/2017012 கட  நாகராஜன் 94872 7906 15812 

       

 

       

 ாக் ர் அம்டபத்கார் தற்காலிக கட கள்         

95 148/2018159 கட  மடனாகரன் 99120 8260 16520 

96 148/2018160 கட  மடனாகரன் 99120 8260 16520 

97 148/2018161 கட  பஜகதீஷ் 99120 8260 16520 

98 148/2018162 கட  ராடஜஷ் 99120 8260 16520 

99 148/2018163 கட  ஜாண்சன் 99120 8260 16520 

100 148/2018164 கட  ேிஜிகுமார் 99120 8260 16520 

101 148/2018165 கட  ராஜகுமார் 84960 7080 14160 

102 148/2018166 கட  ஐடனசி 84960 7080 14160 

103 148/2018167 கட  அகமது கபரீ் 84960 7080 14160 

104 148/2018168 கட  ஐசக் அந்டதாணி பிச்டச 84960 7080 14160 

105 148/2018169 கட  பசல்ேராஜ் 84960 7080 14160 

106 148/2018170 கட  பிரபா 84960 7080 14160 

107 148/2018171 கட  பஜயந்தி 70800 5900 11800 

108 148/2018172 கட  பால்தாஸ் 70800 5900 11800 

109 148/2018173 கட  சங்கர் 70800 5900 11800 

110 148/2018174 கட  ெம்சி முகம்மது 70800 5900 11800 

111 148/2018175 கட  தங்க நா ார் 70800 5900 11800 

112 148/2018176 கட  குமாரதாஸ் 70800 5900 11800 

 
பசார்ண பஜயந்தி 

          



கட கள் 

113 148/2018152 கட  மணிேண்ணன் 21240 1770 3540 

114 148/2018153 கட  காஜா முடகதீன் 28320 2360 4720 

115 148/2018154 கட  தாகிரா பேீி 28320 2360 4720 

116 148/2018155 கட  அப்துல் கரீம் 28320 2360 4720 

117 148/BD01/00001 கட  பஜசி பஜனட் 99120 8260 16520 

119 148/2007063 கட  ஆேின் பால் 5952 496 992 

 

 
 

bkh¤j« 7601040 633420 1266840 

                    

                      e.f.v©.01/2020/m3 

            தீர்மானம் எண்.2396 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

                                                                                  

        
  



பபாருள் எண்.23 

 தூய்டம இந்தியா திட் த்தின் கீழ் குளச்சல் நகராட்சிக்குட்பட்  24 ோர்டுகடளயும் 
திறந்தபேளி கழிப்பி மில்லாத பகுதியாக (ODF+) அறிேிப்பதற்கு மத்திய நகர்ப்புற ேளர்ச்சி 
அடமச்சகம் பதரிேித்த நிபந்தடனகளின்படி, குளச்சல் நகராட்சிக்குட்பட்  பள்ளிகள், 
நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள், சுய உதேிக்குழுக்கள், ஆடணயாளர் குடியிருப்பு நல சங்கம், 
ேர்த்தக சங்கம் உள்ளிட்ட ாரி மிருந்து உரிய படிேத்தில் உறுதி பமாழி பபறப்பட்டுள்ளது. 
எனடே இந்நகராட்சக்குட்பட்  பகுதிடய திறந்தபேளி கழிப்பி மற்ற பகுதியாக (ODF+) 
அறிேிப்பதற்காக, இந்நகராட்சிக்குட்பட்  பபாதுமக்கள் இப்பபாருள் பதா ர்பாக ஏடதனும் 
ஆட்டசபடன இருப்பின் உரிய ஆதாரங்களு ன் அலுேலக டேடல நாட்களில் டநரிடலா 
அல்லது commr.colachel@tn.gov.in என்ற மின்னஞ்சல் முகேரிக்கு இந்த அறிேிப்பு பசய்த 15 
நாட்களுக்குள் எழுத்து மூலமாக பதிவு பசய்யலாம் என்படத தினசரி பத்திரிக்டகயில் 
ேிளம்பரம் பசய்ேதற்கு அனுமதி டேண் ப்படுகிறது. டமலும் ேிளம்பரம் பசய்தி  ஆகும் 
பசலேினத் பதாடகக்கு அனுமதி டேண் ப்படுகிறது. 
              ந.க.எண்.360/2020/எச்1 

தீர்மானம் எண்.2397 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

 

பபாருள் எண்.24 

 குளச்சல் நகராட்சி தூய்டம இந்தியா திட் ம் தி க்கழிவு டமலாண்டம திட் த்தின் 
கீழ் மத்திய அரசின் MOUD துடறயினர் STAR RATING ஒவ்போரு உள்ளாட்சி 
அடமப்புகளும் ேழங்கி ேருகின்றனர். அதன் ஒரு பகுதியாக குளச்சல் நகராட்சியில் 
டசகரமாகும் தி க்கழிவுகடள தி க்கழிவு டமலாண்டம ேிதிகளின்படி முடறடய தரம் 
பிரித்து டகயாளப்பட்டு ேருகிறது. டமலும் SECONDARY STORAGE AND TRANSPORATION 
பசய்ேது முற்றிலும் தேிர்க்கப்பட்டுள்ளது 
 எனடே குளச்சல் நகராட்சியிடன குப்டபயில்லா நகராட்சியாக (Garbage free city) 
மூன்று நட்சத்திர அங்கீகாரம் (THREE STAR RATING) பபற பள்ளிகள், நகர்மன்ற 
உறுப்பினர்கள், சுய உதேிக்குழுக்கள், குடியிருப்பு நலச்சங்கம், குப்டபகடள அதிகமாக 
உற்பத்தி பசய்பேர்கள், ேர்த்தக சங்கம் உள்ளிட்  பல்டேறு அடமப்புகளி மிருந்து சுய 
உறுதி பமாழி (Self Declaration) பபறப்பட்டுள்ளது. எனடே இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்  பபாது 
மக்கள் இப்பபாருள் பதா ர்பாக ஏடதனும் ஆட்டசபடன இருப்பின் உரிய ஆதாரங்களு ன் 
அலுேலக டேடல நாட்களில் டநரிடலா அல்லது commr.colachel@tn.gov.in என்ற 
மின்னஞ்சல் முகேரிக்கு இந்த அறிேிப்பு பசய்த 15 நாட்களுக்குள் எழுத்து மூலமாக பதிவு 
பசய்யலம் என்படத தினசரி பத்திரிக்டகயில் ேிளம்பரம் பசய்ேதற்கு அனுமதி 
டேண் ப்படுகிறது. டமலும் ேிளம்பரம் பசய்தி  ஆகும் பசலேினத் பதாடகக்கு மன்ற 
அனுமதி டேண் ப்படுகிறது. 
.              ந.க.எண்.360/2020/எச்1 

தீர்மானம் எண்.2398 அனுமதிக்கப்படுகிறது. 
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பபாருள் எண்.25 

 இந்நகராட்சிக்கு பசாந்தமான காமராஜர் டபருந்து நிடலயத்தில் பதாடலக்காட்சி 
பபட்டி டேத்து ேிளம்பரம் பசய்ேதற்காக R.R.எண் ர்பிடரசஸ் நிறுேனத்திற்கு 
ேழங்கப்பட்  உரிமம் 30.09.2020-ல் முடிேட ந்துேிட் து. எனடே அடுத்து ேரும் 
ஓராண்டிற்கு டமற்படி இனத்திற்கான குத்தடக உரிமத்திற்கு 28.09.2020, 14.10.2020, 
29.10.2020 ஆகிய டததிகளில் ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி டகாரப்பட் தில் எேரும் கலந்து 
பகாள்ளேில்டல. தற்டபாது பகாடரானா டநாய் பரேல் நிடலயிடன கருத்தில் பகாண்டும், 
நகராட்சி நிதி இழப்டப தேிர்க்கும் பபாருட்டும் R.R.எண் ர்பிடரசஸ் நிறுேனத்திற்கு 
டமற்படி உரிமத்டத ரூ.42400/- மற்றும் 7632(GST 18%) டசர்த்து பமாத்தம் ரூ.50032/-க்கு 
அடுத்து ேரும் ஓராண்டிற்கு (டிசம்பர் 2020 முதல் நேம்பர் 2021 ேடர) ேழங்க மன்றம் 
அனுமதிக்காக டேக்கப்படுகிறது. 
              ந.க.எண்.236/2017/அ1 
தீர்மானம் எண்.2399அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

               
பபாருள் எண்.26 

       இந்நகராட்சியில் பயன்பாட்டிலுள்ள 5 KVA மற்றும் 3 KVA UPS களின் ேரு ாந்திர 

பராமரிப்பு ஒப்பந்தம் (AMC) முடறடய 02.11.2020 மற்றும் 05.11.2020-ல் முடிேட ேதால், 
டமலும் ஓராண்டுக்கு ஒப்பந்தத்டத புதுப்பிப்பதற்காக, டமற்படி UPS களின் 

ேிநிடயாகஸ்தரரான Novateur Electrical & Digital Systems Pvt ltd., நிறுேனத்தி மிருந்து 

கடிதம் ேரப்பபற்றுள்ளது. எனடே, அலுேலக பணிகளில் டமற்படி UPS-களின் 

முக்கியத்துேத்டத கருத்தில் பகாண்டு, AMC காலத்டத பதா ர்ந்து ஓராண்டுக்கு முடறடய 

03.11.2020 முதல் 02.11.2021 மற்றும் 06.11.2020 முதல் 05.11.2021 ேடரயும் கீழ்காணும் 

கட் ணத்தின் படி நீட்டிப்பு பசய்ேதற்கும், ேரு ாந்திர பராமரிப்பு ஒப்பந்தத்டத Novateur 
Electrical & Digital Systems Pvt ltd., ேழங்குேதற்கும், அதற்கான பசலேினத்டத நகராட்சி 
பபாது நிதியின் கீழ் டமற்பகாள்ேதற்கும் மன்ற அனுமதி டேண் ப்படுகிறது. 

1. 5 KVA UPS 03.11.2020 – 02.11.2021 ரூ.8850 
2. 3 KVA UPS 06.11.2020 – 05.11.2021 ரூ.6490 

                          பமாத்தம்   - ரூ.15340 
          
           ந.க.எண்.3562/A2/2007 

தீர்மானம் எண்.2400அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

 

 


