
 

Fs¢rš efuh£Á 

 

            Fs¢rš efuh£Á k‹w¤Â‹ mtru¡T£l« 2019-« M©L et«g® khj«    njÂ 

( 11.11.2019)  Â§f£»Hik Ã‰gfš 4.00 kâ¡F ef®k‹w T£l mu§»š it¤J 

eilbg‰wJ .  

T£l¤Âš fyªJ bfh©lt®  

                  ÂU.F.kâ 

                                jå mYty® / Mizahs® 

                                                         Fs¢rš efuh£Á 

 

bghUŸ v©.1 

 

 efuh£Á ã®thf k©ly Ïa¡Fe®, ÂUbešntè mt®fë‹ 09.11.2019-« njÂa 

bjhiyngÁ brŒÂæš Fs¢rš efuh£Á gFÂæš Ïa‰if Ïl®ghLfŸ tl»H¡F 

gUtkiHædhš nrjkilªJŸs rhiyfis %.136.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oš, 

Óuik¥gj‰F éçthd Â£l m¿¡if jah® brŒJ efuh£Á ã®thf Mizauf¤Â‰F 

mD¥Ã it¡f bjçé¡f¥g£LŸsJ. mj‹go Fs¢rš efuh£Á gFÂæš 

gUtkiHædhš nrjkilªJŸs rhiyfis Óuik¡f Ñœ¡f©lthW  kÂ¥ÕL jah® 

brŒa¥g£LŸsJ. 

 

t.v© gâæ‹ bga® kÂ¥Õ£L¤ bjhif 

(%. Ïy£r¤Âš) 

1 Fs¢rš efuh£Á – th®L v©.12,13  

JiwKf¤bjUéš k‰W« th®L v©.15 khjh 

fhyå rhiy (JiwKf ôåa‹ mYtyf« 

mU»š) M»at‰¿š ngt® Ãsh¡ js« mik¤jš. 

30.00 

2 Fs¢rš efuh£Á – th®L v©.17,20 & 21   

kh®¡bf£ Ã‹òw  rhiy, Ïy¥géis gŸë¡Tl« 

rhiy k‰W« g©lfrhiyòu« rhiy M»at‰¿š 

ngt® Ãsh¡ js« mik¤jš. 

17.00 

3 Fs¢rš efuh£Á – th®L v©.5 & 6 bfh£ošghL 

Ãujhd bjU¡fëš ngt® Ãsh¡ js« mik¤jš 

28.00 

4 Fs¢rš efuh£Á – th®L v©.18 thŒ¡fhš 

bjUéš Ábk©£ fh§»ß£ rhiy mik¤jš. 

19.85 

5 Fs¢rš efuh£Á – th®L v©.4 FHªij naR 

fhyå, nf.v°.v°.v° fhyå & fhçjh° fhyå 

M»at‰¿š ngt® Ãsh¡ js« mik¤jš. 

22.50 

6 Fs¢rš efuh£Á – th®L v©.1 tl¡F 

fŸëail¥ò  gFÂæš ngt® ÏaªÂu¤ij 

ga‹gL¤Â jh® js« mik¤jš. 

10.30 

7 Fs¢rš efuh£Á – th®L v©.4 br£oa¤bjU 

k‰W« FW¡F¤bjU M»at‰¿š ngt® Ãsh¡ 

js« mik¤jš. 

8.40 

                                        bkh¤j« 136.00 

 

  
 nk‰fhQ« gâfS¡fhd kÂ¥Õ£L¤ bjhifæid, KG khåakhf 

Â£lãÂæ‹  Ñœ  xJ¡ÑL brŒJ ã®thf mDkÂ tH§f nf£L, éçthd Â£l 



m¿¡ifæid efuh£Á ã®thf MizaU¡F mD¥g k‹w mDkÂ¡fhf 

it¡f¥gL»wJ. 
 
            ந.க.எண்.1430/2019/இ1 
தீர்மானம் எண்.2154 அனுமதிக்கப்பட்டது. 
 
பபாருள் எண்.2 

 இந்நகராட்சி பபாது சுகாதாரப்பிரிவு தள்ளுவண்டி பழுதுஏற்பட்டு குப்பப அள்ள 

முடியாத நிபையில் அதபன சரி பசய்யப்பட்ட வபகயில் ரூ.2900/-க்கு மன்ற அங்கீகாரம் 
வவண்டப்படுகிறது. 

            ந.க.எண்.3034/2014/எச்1 
தீர்மானம் எண்.2155 அனுமதிக்கப்பட்டது 
 

பபாருள் எண்.3 

 இந்நகராட்சி கணினி பிரிவில் பயன்பாட்டிலுள்ள 5 KVA மற்றும் 3 KVA  UPS 
களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு ஒப்பந்தம் (AMC) முபறவய 02.11.2019 மற்றும் 05.11.2019-ல் 
முடிவபடந்து விட்டதால், வமலும் ஓராண்டுக்கு ஒப்பந்தத்பத புதுப்பிப்பதற்காக வமற்படி 

UPS களின் விநிவயாகஸ்தரரான Novateur Electrical & Digital Systems Pvt ltd., 
நிறுவனத்திடமிருந்து கடிதம் வரப்பபற்றுள்ளது. எனவவ, வமற்படி UPS களின் வருடாந்திர 

பராமரிப்பு ஒப்பந்த காைத்பத பதாடர்ந்து ஓராண்டுக்கு முபறவய 03.11.2019 முதல் 

02.11.2020 மற்றும் 06.11.2019 முதல் 05.11.2020 வபரயும் கீழ்காணும் கட்டணத்தின் படி 
நீட்டிப்பு பசய்வதற்கும், அதற்கான பசைவினத்பத இந்நகராட்சி பபாது நிதியின் கீழ் 
வமற்பகாள்வதற்கும் மன்ற அனுமதி வவண்டப்படுகிறது. 

 

1. 5 KVA UPS 03.11.2019 – 02.11.2020 ரூ.8850 
2. 3 KVA UPS 06.11.2019 – 05.11.2020  ரூ.6490 

               பமாத்தம்    - ரூ.15340 
           

அ.கு அலுவைக பணிகளில் UPS களின் முக்கியத்துவம் கருதி பதாடர்ந்து ஓராண்டுக்கு 

வருடாந்திர, ஒப்பந்தத்பத நீட்டிப்பு பசய்து Novateur Electrical & Digital Systems Pvt 
ltd., நிறுவனத்துக்கு வழங்கி அதற்கான பசைவினத்பத நகராட்சி பபாது நிதியின் 
கீழ் வமற்பகாள்வதற்கும் மன்றம் அனுமதி வழங்கைாம். 
 
               3562/A2/2007 
தீர்மானம் எண்.2156 அனுமதிக்கப்பட்டது 
 
 

 

 

 



Fs¢rš efuh£Á 

 

            Fs¢rš efuh£Á k‹w¤Â‹ rhjhuz¡T£l« 2019-« M©L et«g® khj«    

njÂ ( 29.11.2019)  btŸë¡»Hik Ã‰gfš 4.00 kâ¡F ef®k‹w T£l mu§»š 

it¤J eilbg‰wJ .  

T£l¤Âš fyªJ bfh©lt®  

                  ÂU.F.kâ 

                                jå mYty® / Mizahs® 

                                                         Fs¢rš efuh£Á 
 

பபாருள் எண்.1 

 இந்நகராட்சி ஈப்பு வாகனம் TN 75 K 6526 –ல் பபாருத்தப்பட்டுள்ள                      
Air Conditioner – ல் பழுது ஏற்பட்டு, சரியாக இயங்காத நிபையில், வமற்படி வாகனம் 
அலுவைகப் பணிகளுக்காக அதிகமாக பயன்பாட்டில் உள்ளதால்,  Air Conditioner-ஐ பழுது 
நீக்கம் பசய்ய வவண்டியதன் அவசியத்பத கருத்தில் பகாண்டு, வநரடியாக பபறப்பட்ட 
உள்ளூர் விபைப்புள்ளிகளின் ஒப்பு வநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 
 

1. M/s.Devi Air cool Services, 
Nagercoil 

ரூ.2300/- 
 

2. M/s.Ozone Air conditioner 
Services, 
Asaripallam 

ரூ.1980/- 

 
 வமற்காணும் இரண்டு விபைப்புள்ளிகளில், M/s.Ozone Air conditioner Services, 
Asaripallam நிறுவனம் அளித்துள்ள குபறந்த விபைப்புள்ளிபய ஏற்று பணி உத்தரவு 
வழங்க மன்ற அனுமதிக்காக பவக்கப்படுகிறது. 
                     7057-1/2011/இ1 
தீர்மானம் எண்.2157 அனுமதிக்கப்பட்டது. 
 
பபாருள் எண்.2 

 இந்நகராட்சியில், தமிழ்நாடு நகர்புற சாபைகள் உட்கட்டபமப்பு திட்டம் : 2019-20-ன் 
கீழ், ரூ.100.00 இைட்சம் மதிப்படீ்டில் வமற்பகாள்ளப்பட உள்ள சாபை வமம்பாட்டு 
பணிகளுக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பிபன மாநிை அளவிைான தமிழ்(மக்கள் குரல்) 
மற்றும் ஆங்கிைம் (Financial Express) நாளிதழ்களின் அக்வடாபர் ரூ.38,116/-ஐ வழங்க 

வகட்டு M/s.Mark Media Communications,  பசன்பன நிறுவனத்திடமிருந்து பட்டியல் 

எண்.774 நாள் 23.10.2019 வரப்பபற்றுள்ளது. எனவவ வமற்படி பதாபகயிபன தற்வபாது 
நகராட்சி பபாது நிதியிைிருந்து வழங்கவும், திட்ட நிதி பபறப்பட்ட பின் விளம்பர 
கட்டணத்திறகாக பசலுத்தப்படும் பதாபகயிபன நகராட்சி கணக்கில் ஈடு பசய்து 
பகாள்ளவும் மன்ற அனுமதிக்காக பவக்கப்படுகிறது. 

              ந.க.எண்.1120/2019/இ1 

தீர்மானம் எண்.2158 அனுமதிக்கப்பட்டது. 
 

 



பபாருள் எண்.3 

 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பண்டகசாபைபுரம், இைப்பவிபள, ஆசாத்நகர் ஆகிய 
பகுதிகளில் உள்ள மபழநீர் வடிகால் வழியாக பள்ளிவராடு வந்து AVM கால்வாய் வழியாக 
பசன்று கடைில் கைக்கிறது. AVM கால்வாயில் தூர் நிரம்பியுள்ளதால் தண்ணரீ் வடீுகள் 
மற்றும் பள்ளிவாசைில் புகுந்து சுகாதார வகடு ஏற்படும் வண்ணம் உள்ளதால்  AVM  
கால்வாயில் உள்ள அபடப்புகபள தற்காைிகமாக அகற்றி மபழநீர் வதங்கா வண்ணம் 
ஹிட்டாச் எந்திரம் மூைம் பள்ளிவாசல் முதல் பசீ் ஜங்சன் வபர தூர் வாருவதற்கு உத்வதச 
பசைவுத்பதாபக ரூ.10000/-க்கு மன்ற அங்கீகாரம் வவண்டப்படுகிறது. 
 
                  ந.க.எண்.1120/2019/இ1 

தீர்மானம் எண்.2159 அனுமதிக்கப்பட்டது. 

பபாருள் எண்.4 

 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகாட்டில்பாடு பகுதியில் 10mm பி.வி.சி குடிநீர் குழாய் 

அபமத்தல், பூக்குழி பகுதியில் 80mm சுவிஸ் வால்வு அபமத்தல் மற்றும் 

துபறமுகத்பதரு பவற்றித்தூண் பூங்காவிற்கு வதபவயான 20mm குழாய் வாங்குதல் 

ஆகிய பணிகபள ரூ.72,000/- மதிப்படீ்டில் வமற்பகாள்வதற்கு மன்றம் தனது தீர்மானம் 
எண்.2122 நாள் 30.08.2019-ன் மூைம் ஏற்கனவவ ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. அதன் 
அடிப்பபடயில், வமற்படி பணிக்கு 06.11.2019 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி வகாரப்பட்டதில், 
பபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புவநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 
 

1 திரு.சி.வதவராஜ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்பட விட 0.80% அதிகம் 
(ரூ.70,908.95/-) 

2 திரு.சி.சந்திரவசகர் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்பட விட 0.12% குபறவு 
(ரூ.70,255.11/-) 

  
 வமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.சி.வதவராஜ் ஒப்பந்ததாரர் 
அளித்துள்ள மதிப்படீ்பட விட 0.12% குபறவான ஒப்பந்தப்புள்ளிபய ஏற்று பணி உத்தரவு 
வழங்க மன்ற அனுமதிக்காக பவக்கப்படுகிறது. 
          ந.க.எண்.821/2019/இ1 

தீர்மானம் எண்.2160 அனுமதிக்கப்பட்டது. 
பபாருள் எண்.5 

 இந்நகராட்சியில், ரூ.548.35 இைட்சம் மதிப்படீ்டில் உப்பளம் பகுதி உரக்கிடங்கு 

வளாகத்தில் நபடபபற்று வரும் கசடு கழிவு நீர் வமைாண்பம திட்டப்பணிகளில் (Faecal 
Sludge and Septage Management Scheme: 2018-19) மண் நிரப்புதல் பணிக்கு 

வதபவயான 16365.00 cu.m அளவு மண்பண தனியார் நிைத்திைிருந்து எடுப்பதற்கு 
அனுமதி வழங்குவது பதாடர்பாக நகராட்சி நிர்வாக (ம) குடிநீர் வழங்கல் துபற , அரசு 
பசயைர் / நகராட்சி நிர்வாக ஆபணயர்/ கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியர்/ மாவட்ட கனிம 
வளத்துபற உதவி இயக்குநர்/ நகராட்சி நிர்வாக ஆபணயர் ஆகிவயாருக்கு எதிராக 
திரு.D.பஜஸ்டின் சுந்தர் சிங், ஒப்பந்ததாரர் பசன்பன உயர்நீதி மன்ற மதுபர கிபளயில் 
பதாடர்ந்த வழக்கு எண்.W.P(MD)No.22058/2019-க்கு வவண்டி நகராட்சி தரப்பில் ஆஜரான 

வபகயில், வழக்கறிஞர் கட்டணம் ரூ.10,000/-ஐ வழங்க வகட்டு, திரு.P.ஆதிமூை 



பாண்டியன், வழக்கறிஞரிடமிருந்து வகட்பு பபறப்பட்டுள்ளது. எனவவ வமற்படி 
பதாபகயிபன அன்னாருக்கு வழங்க மன்ற அனுமதிக்காக பவக்கப்படுகிறது. 

          ந.க.எண்.566-1/2018/இ1 

தீர்மானம் எண்.2161 அனுமதிக்கப்பட்டது. 
பபாருள் எண்.6 

 இந்நகராட்சிக்கு பசாந்தமான காமராஜர் வபருந்து நிபையத்தில் பதாபைக்காட்சி 
பபட்டி மூைம் R.R எண்டர்பிபறசஸ் நிறுவனத்திற்கு 01.10.2017 முதல் 30.09.2020 வபர 

இரண்டு ஆண்டுகள் முடிவபடந்து விட்டது. வமலும் வமற்படி குத்தபக பதாபக ரூ.82740/-
க்கு 5% வரி உயர்வு பசய்தும், கீழ்காணும் விபரப்படி குத்தபக உரிமம் புதுப்பிக்க மன்ற 
அங்கீகாரத்திற்காக பவக்கப்படுகிறது. 
 

குத்தபக பதாபக விபரம் 
   குத்தபக பதாபக     ரூ. 82740/- 
   குத்தபக பதாபகயில் 5% உயர்வு    ரூ.4137/- 
   வசபவவரி 18% -        ரூ. 14893/- 
   வருமான வரி 1% -     ரூ.827/- 
   ஓரு ஆண்டிற்கு பதாழில்வரி –   ரூ.2500/- 
                                                    பமாத்தம் ரூ. 105097/- 
 
                ந.க.எண்.236/2017/அ1 

தீர்மானம் எண்.2162 அனுமதிக்கப்பட்டது. 
 

பபாருள் எண்.7 

 இந்நகராட்சிக்கு பசாந்தமான கவியரசு கண்ணதாசன் வணிக வளாகம் கபட 
எண்.12, வரிவிதிப்பு எண்.148/BD01/00002 –ஐ திரு.பரகுபாைன் என்பவர் 12/2018 முதல் 
கபடபய நடத்தி வந்தார். தற்வபாது தன்னால் கபடபய நடத்த இயைவில்பை என்பதால் 
கபடபய நகராட்சியில் ஒப்பபடப்பதாக மனுவில் பதரிவித்துள்ளார். வமற்படி கபடகக்கு 
முன்பவப்புத் பதாபகயாக ரூ.1,00,000/- மற்றும் கூடுதல் முன்பவப்புத் பதாபகயாக 

ரூ.62400/- பமாத்தம் வசர்த்து ரூ. 1,62,400/- பசலுத்தியுள்ளார். கபடக்கு 2019 ஜனவரி 

முதல் 2019 நவம்பர் வபர மாதவாடபக நிலுபவயாக ரூ-67496/- உள்ளது. கபடக்கு 

பசலுத்தியுள்ள முன்பவப்புத் பதாபக ரூ.1,62,400/- ைிருந்து மாதவாடபக 

நிலுபவத்பதாபக ரூ.67496/- வபாக மீதமுள்ள பதாபக ரூ-94904/-ஐ திரு.பரகுபாைன் 
என்பவருக்கு வழங்கவும், கபடபய மறு ஏைமிடவும் மன்ற அங்கீகாரத்திற்காக 
பவக்கப்படுகிறது. 
               ந.க.எண்.2035/2015/அ1 

தீர்மானம் எண்.2163 அனுமதிக்கப்பட்டது. 
 

 

 



பபாருள் எண்.8 

 இந்நகராட்சி பதருவிளக்கு பராமரிப்பு பணிகளுக்கு வதபவயான மின் உபகரணங்கள் 
வபாதிய அளவு இருப்பில் இல்ைாத நிபையில், பாராளுமன்ற வதர்தல் மாதிரி நடத்பத 
விதிகள் அமுைில் இருந்த காரணத்தால், அவசர அவசியம் கருதி, பபாது மக்களின் 
பதருவிளக்கு புகார்கள் மீது துரித நடவடிக்பக வமற்பகாள்ளும் பபாருட்டு, ரூ.3,50,000/-க்கு 

மதிப்படீு தயார் பசய்யப்பட்டு, நகராட்சி சட்ட விதி 15-ன் கீழ் நடவடிக்பக வமற்பகாண்டு 

M/s.T.R Traders. Thazhakudy நிறுவனத்திற்கு வினிவயாக உத்தரவின் அடிப்பபடயில், 

வினிவயாகம் பசய்யப்பட்டுள்ள மின் உபகரணங்களுக்கு ரூ.3,39,260/- ஐ வழங்க வகட்டு 
பட்டியல் பபறப்பட்டுள்ளது. வமற்படி விவரங்கள் மன்றத்தின் பதிவிற்கு பவக்கப்படுகிறது.
  
          ந.க.எண்.449/2019/இ2 
தீர்மானம் எண்.2164 அனுமதிக்கப்பட்டது. 
 
பபாருள் எண்.9 

 இந்நகராட்சிக்கு பசாந்தமான கவியரசு கண்ணதாசன் வணிக வளாகம் கபட 
எண்கள்.26,31 வரிவிதிப்பு எண்கள் 148/2016001, 148/2016002 ஆகியவற்றிற்கு 30.11.2019 
டன் குத்தபக உரிமம் 3 ஆண்டுகள் முடிவபடவதாலும் வமலும் 01.12.2019 முதல் 

30.11.2022 வபர மூன்றாண்டுகளுக்கு வாடபக பதாபகயில் 15% வரி உயர்வு  
பசய்யவும் மன்ற அங்கீகாரத்திற்காக பவக்கப்படுகிறது. 
 
 

வ. 
எண் 

வரிவிதிப்பு 
எண் 

கபட 
எண் 

வாடபகதாரர் 
பபயர் 

தற்வபாபதய 
வாடபக 

15% வரி 
உயர்வு 
பசய்த 
பதாபக 

வரி உயர்வு 
பசய்யப்பட்ட 
பின்னர் 
வாடபக 
பதாபக 

1 148/2016001 26 கிங்ஸ்ைி 
மில்ட்டன்ராஜ் 

1000/- 150/- 1150/- 

2 148/2016002 31 ஷீபா 1000/- 150/- 1150/- 
.  
          ந.க.எண்.2035/2015/அ1 
தீர்மானம் எண்.2165 அனுமதிக்கப்பட்டது. 
 
பபாருள் எண்.10 

 அரசாபண (நிபை) எண்.238 நாள் 01.10.97-ன் படி, இந்நகராட்சியில் 20 ஆண்டுகள் 

மாசற்ற முபறயில் விபத்துக்கள் இன்றி ஓட்டுநராக பணிபுரிந்த திரு.சி.சுந்தர்ராஜ் 
என்பவருக்கு தங்கபதக்கம் தயார் பசய்வதற்காக பசன்பன எழுது பபாருள் அச்சுத்துபறக்கு 

அலுவைகம் மூைம் கடந்த 14.08.2019 அன்று RTGS மூைம் ரூ.17850/- பசலுத்தப்பட்டது. 

அதன் பின்னர் கூடுதைாக ரூ.1450/- பசலுத்துமாறு வமற்படி துபறயால் 

பதரிவிக்கப்பட்டதால் மீதமுள்ள பதாபக ரூ-1450/- திரு.சி.சுந்தர்ராஜ் ஓட்டுநரால் பசைவு 

பசய்யப்பட்டுள்ளது. எனவவ வமற்படி பதாபக ரூ.1450/- திரு.சி.சுந்தர்ராஜ் ஒட்டுநருக்கு 

வழங்குவதற்கு மன்றத்தின் அங்கீகாரத்திற்கு பவக்கப்படுகிறது. 

          ந.க.எண்.1197/2018/சி1 
தீர்மானம் எண்.2166 அனுமதிக்கப்பட்டது. 



பபாருள் எண்.11 

 இந்நகராட்சியில், தமிழ்நாடு நகர்புற சாபைகள் உட்கட்டபமப்பு திட்டம்:2019-20-ன் 

கீழ், ரூ.100.00 இைட்சம் மதிப்படீ்டில் சாபைப்பணிகள் வமற்பகாள்வதற்கு, நகராட்சி 

நிர்வாக ஆபணயர், பசன்பன – பசயல்முபறகள் ந.க.எண்.17349/2019/இ3 நாள் 

14.10.2019-ன் படி திட்ட நிதி ஒதுக்கீடு பசய்து, நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 

 வமற்காணும் சாபைப்பணிகளுக்கான மதிப்படீ்டிற்கு, தபைபம பபாறியாளர், 
பசன்பன – பசயல்முபறகள் ந.க.எண்.25039-10/20A/DO2 நாள் 18.10.2019-ன் படி, 

பதாழில்நுட்ப அனுமதி பபற்று, கடந்த 07.11.2019 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி வகாரப்பட்டதில், 
இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பபறப்பட்டது. அவற்றின் பதாழில்நுட்ப உபற நகராட்சி ஒப்பந்த 
சீராய்வு குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் வருபக புரிந்த ஒப்பந்ததாரர்கள் முன்னிபையில் 
திறக்கப்பட்டு, பதாழில் நுட்ப தகுதி ஆய்வு (Technical Bid evaluation) பசய்யப்பட்டதில், 

இரண்டு ஒப்பந்ததாரர்களும் தகுதி பபற்றிருந்தபத பதாடர்ந்து, 25.11.2019 அன்று 

விபைப்புள்ளி உபற (Price Bid) திறக்கப்பட்டது. அவற்றின் ஒப்பு வநாக்கு பட்டியல் 
பின்வருமாறு, 

1. திரு.S.ஸ்டாைின், 
ஒப்பந்ததாரர், 
மயிைாடும் பபற்றவிபள, 
வசவியர்புரம், 
திருவிதாங்வகாடு அஞ்சல். 

மதிப்படீ்பட விட 5.20 % அதிகம் 

(ரூ.91,00,431/-) 

2. திரு.C.பசல்ைநாடார் 
ஒப்பந்ததாரர், 
27-4, அணஞ்சிவகாடு, 
கருங்கல் அஞ்சல். 

மதிப்படீ்பட விட 1.00 % குபறவு 

(ரூ.85,63,215/-) 

 
வமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.C.பசல்ைநாடார், ஒப்பந்ததாரர் மதிப்படீ்பட 

விட 1.00% குபறவாக அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிபய ஏற்று Letter of Acceptance 
(LOA) வழங்க மன்ற அனுமதிக்காக பவக்கப்படுகிறது. 

                                  ந.க.எண்.1120/2019/இ1 

தீர்மானம் எண்.2167 அனுமதிக்கப்பட்டது. 
 

பபாருள் எண்.12 

 பசன்பன உயர்நீதி மன்ற மதுபர கிபளயில், திரு.A.பசந்தில்குமார் என்பவர் அரசு 
பசயைர், நகராட்சி நிர்வாக மற்றும் குடிநீர் வழங்கல்துபற / நகராட்சி நிர்வாக ஆபணயர்/ 
அரசு உரிபமயியல் வழக்குபரஞர் (The Govt. pleader) மற்றும் லூர்து பால் மவுரியா 

ஆகிவயாருக்கு எதிராக பதாடர்ந்து வழக்கு எண்.WP (MD) எண்.8264/2019 & W.M.P (MD) 
Nos.11124,11181 மற்றும் 6487/2019 ஆகியவற்றின் மீதான 09.07.2019 ஆம் வததிய 
தீர்ப்பில், 
 “ The District Municipalities /  Town Panchayats are  
 at liberty to engage the Counsels of their choice  
 to prosecute and defend their cases filed 



 against them and they are also at liberty 
 to engage the counsels referred to in the  
 impunged Govt.order” 
 
என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. எனவவ இந்நகராட்சி பதாடர்பான வழக்குகளில், நகராட்சி 
வழக்கறிஞர் திரு.ஆதிமூை பாண்டியன் அவர்கள் ஆஜராகி, நகராட்சிக்கு சாதகமாக 
வழக்குகபள முடித்து தந்துள்ளதால், வமற்காணும் தீர்ப்பின் அடிப்பபடயில், குளச்சல் 
நகராட்சி பதாடர்பான அபனத்து வழக்குகளுக்கு திரு.ஆதிமூை பாண்டியன், வழக்கறிஞபர 
நியமனம் பசய்வதற்கு மன்ற அனுமதிக்காக பவக்கப்படுகிறது. 
              ந.க.எண்.1578/2017/இ1 

தீர்மானம் எண்.2168 அனுமதிக்கப்பட்டது. 
பபாருள் எண்.13 

 பசாத்துவரியிபன 01.04.2018 ஆம் வததி முதல் சீராய்வு பசய்திட பவளியிடப்பட்ட 

அரசாபண எண்.73 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துபற நாள் 19.07.2018 
மற்றும் அரசாபண எண்.76 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துபற நாள் 

26.07.218 ஆகியபவகபள நிறுத்தி பவத்து பசாத்துவரி சீராய்வுக்கு முந்பதய 

பசாத்துவரியிபன வசூைித்திடவும் பசாத்துவரி சீராய்வு குறித்து அரசு பசயைாளர் 
நிதித்துபற (பசைவினம்) அவர்கள் தபைபமயில் அபமக்கப்பட்டுள்ள குழுவின் 
பரிந்துபரயின் வபரில் அரசினரால் பசாத்துவரி சீராய்வு குறித்து முடிவு பசய்யப்படும் என 

பவளியிடப்பட்ட அரசாபண (எம்.எஸ்) எண்.150 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் 

வழங்கல் துபற (MA.IV) நாள் 19.11.2019 மன்றத்தின் பார்பவக்கும் பதிவிற்கும் 

பவக்கப்படுகிறது. 

அ.கு 
 பதிவு பசய்யைாம். வமலும் நகராட்சி நிர்வாக ஆபணயர் அவர்களின் 20.11.2019 
ஆம் வததிய ந.க.எண்.40032/2012/ஆர்1 என்ற எண்ணிட்ட சுற்றறிக்பகயில் 

குறிப்பிட்டுள்ளவாறு பசாத்துவரி மண்டைங்கள் பகுப்பாய்வு (Zone rate) மற்றும் 2017-18 
ஆம் ஆண்டடில் வமற்பகாள்ளப்பட்ட பசாத்துவரி மறு அளவடீுகள் (Under assessed and 
Building with changes in usage) மற்றும் நகராட்சி மண்டை பகுப்பாய்வின்படி (Zone rate) 
வரி உயர்வு பசய்யப்பட்டபதயும் நிறுத்தி பவத்திட பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளபதயும் 
பார்பவயிட்டு பதிவு பசய்யைாம். 
                 ந.க.எண்.1249/2018/அ1 
தீர்மானம் எண்.2169 அனுமதிக்கப்பட்டது. 
 
பபாருள் எண்.14 

 இந்நகராட்சி பதிவு பபற்ற ஒப்பந்ததாரர் திரு.P.பாைகிருஷ்ணன் முன்பவப்பு பதாபக 

வழங்க வகட்டு பதாடரப்பட்ட வழக்கு எண். 121 of 2019 இந்நகராட்சி சார்பில் வாதாடிய 

வழக்கறிஞர் திரு.P.ஆதிமூைபாண்டியன் அவர்களுக்கு வழக்கு கட்டணம் ரூ.10000/- 
வழங்க மன்ற அங்கீகாரம் வவண்டப்படுகிறது. 
              ந.க.எண்.786/2017/இ1 
தீர்மானம் எண்.2170 அனுமதிக்கப்பட்டது. 
 



பபாருள் எண்.15 

 தமிழ்நாடு வதர்தல் மறுவபரயபற ஆபணயம் உத்தரவின் படி, குளச்சல் 
நகராட்சியில் உள்ள 24 வார்டுகபளயும் மறுவபரயபற பசய்யப்பட்டுள்ளது. வமலும் 

தற்வபாது உள்ளாட்சி வதர்தல் ஆரம்ப கட்டப்பணிகள் நபடபபற்று வரும் நிபையில் Zone 
Map மற்றும் Route map  தயார் பசய்வதற்கு ஏதுவாக வார்டு மறுவபரயபற வபரபடம் 

GIS Town Map shap file with ward Boundary, Roads and ward Boundary 
demarcation as per new ward delimitation by using survey and Geo tagging with 
Geo tagging techniques சர்வவ முபறயில் தயார் பசய்ய வவண்டி உள்ளது. 

எனவவ,இதற்கான விபைப்புள்ளி வகாரப்பபற்றதில் DB infosolutions பசன்பன நிறுவனம் 

GST  தவிர்த்து வார்டு 1-க்கு ரூ.3050/- எனவும், Parthi Infotech திருப்பூர் நிறுவனம் GST  

தவிர்த்து வார்டு 1-க்கு ரூ.3650/- எனவும் Jothi Infotech வகாயம்புத்தூர் நிறுவனம் GST  
தவிர்த்து வார்டு 1-க்கு ரூ.3800/- எனவும் விபைப்புள்ளி வரப்பபற்றுள்ளது. எனவவ, இதில் 

குபறவான பட்டியல் பதாபக ரூ.3050/-தந்துள்ள DB infosolutions பசன்பன 
நிறுவனத்திற்கு இப்பணியிபன பசய்ய உத்தரவு வழங்கவும், பணிகள் அபனத்தும் 
முடிக்கப்பட்டு வபரபடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்னர் பட்டியல் படி பதாபக வழங்கவும் 
மன்றத்தின் அங்கீகாரத்திற்கு பவக்கப்படுகிறது. 
             ந.க.எண்.1834/2017/TPI 
தீர்மானம் எண்.2171 அனுமதிக்கப்பட்டது. 
 
பபாருள் எண்.16 

 கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சித்தபைவரின் 18.7.2019 ஆம் வததிய வபரிடர் 
வமைாண்பம குழு ஆய்வு கூட்டத்தில், இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பண்டாரவிபள பகுதியில் 
அபமந்துள்ள அரசு நடுநிபைப்பள்ளி வளாகத்தில், பபாதுப்பணி துபறயின் பராமரிப்பின் 
கீழ் அபமக்கப்பட்டுள்ள தமிழ்நாடு மாநிை வபரிடர் வமைாண்பம பமயத்தில் உள்ள 15KVA 
Generator-ல் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகபள, பபாது நைன் கருதி, நகராட்சி நிதியிைிருந்து பழுது 
நீக்கம் பசய்ய பதரிவிக்கப்பட்டபத பதாடர்ந்து, பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, வமற்படி 
பஜனவரட்டபர பழுது நீக்கம் பசய்யவும், புதிதாக 100 AH மின்கைம் வாங்கி பபாருத்தவும், 

மின் இபணப்பு பகுதியில் (Electrical line) ஏற்பட்ட பழுதுகபள சரி பசய்யவும் மற்றும் 

Door lock Set புதிதாக அபமப்பதற்கும், மதிப்படீு ரூ.25,000/- க்கு தயார் பசய்யப்பட்டு, 

வமற்படி பணிகபள நகராட்சி சட்ட விதி 15-ன் கீழ் வமற்பகாண்ட வபகயில், அதற்கான 

பசைவினம் ரூ.25,000/- நகராட்சி பபாது நிதியிைிருந்து M/s.R.J Power, Marthandam 
நிறுவனத்திற்கு வழங்க உள்ள விவரம் மன்றத்தின் பதிவிற்கு பவக்கப்படுகிறது.     
                                    
         ந.க.எண்.992-1/2019/இ2 
தீர்மானம் எண்.2172 அனுமதிக்கப்பட்டது. 
 
பபாருள் எண்.17 

 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட துபறமுகத்பதரு பகுதிகளில் பபாருத்தும் பதருவிளக்கு 
பிட்டிங்குகள் கடற்கபர ஈரக்காற்று படிவதால் பிட்டிங்குகள் விபரவிவைவய துருப்பிடித்து 
திரும்ப உபவயாகப்படுத்த முடியாத சூழ்நிபை உள்ளது. எனவவ பழுதுபட்ட 
பிட்டிடங்குகபள மாற்றுவதற்கு தற்வபாது வதபவயான பிட்டிங்குகள் இருப்பில் இல்ைாத 
காரணத்தால் கீழ்க்கண்ட விவரப்படி உள்ள மின் உபகரணங்கபள வாங்குவதற்கும், வமலும் 
நகராட்சி அலுவைக வளாகத்தில் உள்ள  Council Hall –ல் புதியதாக 3 எண்ணம் 



மின்விசிறிகள் வாங்குவதற்கும் தயார் பசய்யப்பட்ட  மதிப்படீ்டு பதாபக ரூ.2,00,000/- 
மன்ற அனுமதி  வவண்டப்படுகிறது. 
 
வதபவப்படும் மின் உபகரணங்கள் 

1. 4 Feet Tube light fittings – 100 Nos. 
2. 250 W sodium Vapour Bulb – 50 Nos. 
3. 250 W Sodium Vapour choke – 50 Nos. 

             ந.க.எண்.1506-1/2019/இ2 
தீர்மானம் எண்.2173 அனுமதிக்கப்பட்டது. 

 
 
 


