
   குளச்சல் நகராட்சி 

  குளச்சல் நகராட்சி மன்றத்தின் டிசம்பர் மாத சிறப்பு அவசரக்கூட்டம் 11.12.2020 
ஆம் தததி முற்பகல் 11.00 மணிக்கு நடடபபற்றது. 

பபாருள் எண்.1 

 நகராட்சி நிர்வாக ஆடணயர், நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், மாவட்ட 
ஆட்சியர் மற்றும் பிற துடறகளால் நடத்தப்படும் பபரும்பாலான ஆய்வு கூட்டங்கள் 
காபணாளி காட்சி  மூலம் நடடபபறுவதால், இந்நகராட்சி ஆடணயரின் பயன்பாட்டிற்கான 
கணினியில் நிறுவுவதற்கு Web Camera மற்றும் Speaker வினிதயாகம் பசய்வதற்காக 
விடலப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், 08.12.2020 அன்று பபறப்பட்ட விடலப்புள்ளிகளின் 
ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

1. M/s.Act Automation, 
174,S.K.P Building, 
Opp.Union Bank of India, 
M.S Road, Vadasery  

Live Tech speaker SP08 1 Unit Rs – 750 
TVS WC – 103 Web Camera    
        HD 108 OP 1 Unit   Rs. – 1450 
                      Total Rs - 2200 

2. M/s.Data Unit, 
No.181, Classic Complex, 
Opp.Anna Stadium, 
Nagercoil 

      Live Tech speaker 1Qty     – 1000 
TVS WC – 103 Web Camera 1 Qty. – 1450 
                      Total Rs - 2200 

          
 தமற்காணும் இரண்டு விடலப்புள்ளிகளில், M/s.Act Automation, Vadasery நிறுவனம் 
அளித்துள்ள குடறந்த விடலப்புள்ளிடய ஏற்று வினிதயாக உத்தரவு வழங்கவும், அதற்கான 
பசலவினத்டத நகராட்சி பபாது நிதியின் கீழ் தமற்பகாள்ளவும் மன்ற அனுமதிக்காக 
டவக்கப்படுகிறது. 
                ந.க.எண்.6805/2010/இ1 
தீர்மானம் எண்.2425 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

பபாருள் எண்.2 

 இந்நகராட்சி கணினிகளில் நிறுவியிருந்த Antivirus Software காலாவதியாகி உள்ள 
நிடலயில், தற்தபாது அடனத்து பணிகளும் Online மூலம் நடடபபற்று வருவதால், 
Antivirus அவசியம் நிறுவப்பட தவண்டும் என்படத கருத்தில் பகாண்டு, மூன்று 
வருங்களுக்கான Antivirus software  வினிதயாகம் பசய்வதற்கு, விடலப்புள்ளி 
தகாரப்பட்டதில், 08.12.2020 அன்று பபறப்பட்ட விடலப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் 
பின்வருமாறு, 

1. M/s.Act Automation, 
174,S.K.P Building, 
Opp.Union Bank of India, 
M.S Road, Vadasery  

K7 Total Security 1 user 
3 years Pack / unit – Rs.950/- 

2. M/s.Data Unit, 
No.181, Classic Complex, 
Opp.Anna Stadium, 
Nagercoil 

K7 Total Security 3 years 
Pack 1 user / 1 Qty – Rs.1150/- 



3 M/s. ACE Systems, 
No.5, New port street, 
WCC Road, Nagercoil 

K7 Total Security 1 user 
Validity 3 years / 1 Qty – Rs.1200/- 

 
          
 தமற்காணும் இரண்டு விடலப்புள்ளிகளில், M/s.Act Automation, Vadasery நிறுவனம் 
அளித்துள்ள குடறந்த விடலப்புள்ளிடய ஏற்று வினிதயாக உத்தரவு வழங்கவும், அதற்கான 
பசலவினத்டத நகராட்சி பபாது நிதியின் கீழ் தமற்பகாள்ளவும் மன்ற அனுமதிக்காக 
டவக்கப்படுகிறது. 
                ந.க.எண்.3124/2014/AP 
தீர்மானம் எண்.2426 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

பபாருள் எண்.3 

 குளச்சல் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் சிறப்பு சாடலகள் திட்டம்: 2020-21-ன் கீழ், 
ரூ.300.00 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் சாடலப்பணிகள் தமற்பகாள்வதற்கு நிர்வாக அனுமதி 
வழங்கும் பபாருட்டு, மன்றத் தீர்மானம் நிடறதவற்றி அனுப்பி டவக்குமாறு நகராட்சி 
நிர்வாக ஆடணயர் பசன்டன அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண். 20557/2020/Ï3 நாள் 11.12.2020 

தததிய கடிதத்தில் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமற்காணும் திட்டத்தின் கீழ் சாடல தமம்பாட்டு 
பணிகடள தமற்பகாள்வதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டுள்ள விவரம் பின்வருமாறு, 
 
நகராட்சியின் பபயர் மதிப்படீ்டுத் பதாடக 

(ரூ. தகாடியில்) 
சிறப்பு சாடலகள் 
திட்ட நிதி 
(ரூ. தகாடியில்) 

நகராட்சி பங்களிப்பு 
(ரூ. தகாடியில்) 

குளச்சல் 3.00 2.70 0.30 
  தமற்காணும் நிதி ஒதுக்கீட்டு விவரம் மன்றத்தின் பார்டவக்கும், தமற்படி நிதி 
ஒதுக்கீட்டின் அடிப்படடயில் ததர்வு பசய்யப்பட்டுள்ள சாடலப்பணிகடள 
தமற்பகாள்வதற்கு நிர்வாக அனுமதி பபறும் பபாருட்டு, நகராட்சி நிர்வாக ஆடணயர் 
பசன்டன அவர்களுக்கு கருத்துரு அனுப்பி டவக்கவும் மன்றத்தின் அனுமதி 
தவண்டப்படுகிறது. 

வ. 
எண் 

பணியின் பபயர் சாடலயின் நீளம் 
(கி.மீ) 

சாடலயின் 
அகலம் (மீ) 

மதிப்படீு 
(ரூ.இலட்சத்தில்) 

1 சிப்பம் எண்.1 
குளச்சல் நகராட்சி – வார்டு எண்.1-
ல் பவுண்டரி சாடலயில் கார்மல் 
த ாதி பள்ளிக்கூடத்தின் 
அருகிலிருந்து  சாஸ்தான்கடர 
பிரதான சாடல வடர, வார்டு 
எண்.3-ல் குளச்சல் கடட சாடல 
முதல் விதவகானந்தர் சாடல 
வடர தபவர் இயந்திரத்டத 
பயன்படுத்தி தார் சாடல 
அடமத்தல் மற்றும் வார்டு எண்.1-
ல் ப யபால் காம்பவுண்ட் சாடல, 
பண்டாரவிடள முதல் 
வலியவிடள சாடல மற்றும் 
பவுண்டரி சாடலயில் கால்நடட 
மருத்துவமடன அருகில் உள்ள 
குறுக்குத் பதரு ஆகியவற்றில் 
தபவர் பிளாக் தளம் அடமத்தல்.. 

2.040 4.30 100.00 



2 சிப்பம் 2 
குளச்சல் நகராட்சி – வார்டு 
எண்.17-ல் சிங்கன்காவு 
குறுக்குத்பதரு, வார்டு எண்.21-ல் 
இக்பால் பதரு, வார்டு எண்.22–ல் 
பந்தவிடள சாடல மற்றும் வார்டு 
எண்.23-ல் புல்லன்விடள  சாடல 
ஆகியவற்றில் தபவர் பிளாக் தளம் 
அடமத்தல். 

1.770 4.00 100.00 

3 சிப்பம் 3 
குளச்சல் நகராட்சி – வார்டு எண் 
5,6,7-ல் பகாட்டில்பாடு பதரு, 
வார்டு எண்.8,9-ல் மரமடி பதரு, 
வார்டு எண்.12,13-ல் 
துடறமுகத்பதரு, வார்டு எண்.15-ல் 
மாதா காலனி பள்ளிக்கூடம் 
சாடல, வார்டு எண்.7-ல் 
சிங்காரதவலன் காலனி சாடல, 
வார்டு எண்.17-ல் படழய சந்டத 
பசல்லும் சாடல மற்றும் வார்டு 
எண்.21-ல் காவடிவிடள சாடல 
ஆகியவற்றில் தபவர் பிளாக் தளம் 
அடமத்தல். 

1.435 4.00 100.00 

 பமாத்தம் 5.245   - 300.00 
            ந.க.எண்.1246/2020/இ1 

தீர்மானம் எண்.2427 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

  



குளச்சல் நகராட்சி 

  குளச்சல் நகராட்சி மன்றத்தின் டிசம்பர் மாத சிறப்பு அவசரக்கூட்டம் 17.12.2020 
ஆம் தததி முற்பகல் 11.00 மணிக்கு நடடபபற்றது. 

பபாருள் எண்.1 

     efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id brašKiwfŸ e.f.v©.20557/2020/Ï3 

ehŸ 14.12.2020-ன் படி, குளச்சல் நகராட்சியில் சிறப்பு சாடலகள் திட்டம்: 2020-21-ன் கீழ், 

ரூ.300.00 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் 3 சிப்பம் சாடலப்பணிகடள தமற்பகாள்வதற்கு நிதி 
ஒதுக்கீடு பசய்து நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

நிதி பங்கீட்டு விவரம் : 
 

நகராட்சியின் 
பபயர் 

மதிப்படீ்டுத் பதாடக 
(ரூ. தகாடியில்) 

சிறப்பு சாடலகள் 
திட்ட  நிதி 
(ரூ. தகாடியில்) 

நகராட்சி பங்களிப்பு 
(ரூ. தகாடியில்) 

குளச்சல் 3.00 2.70 0.30 
 
அதன் அடிப்படடயில் கீழ்காணும் சாடலப் பணிகள் தமற்பகாள்ளப்பட உள்ளது.  
வ. 
எண் 

பணியின் பபயர் சாடலயின் நீளம் 
(கி.மீ) 

சாடலயின் 
அகலம் (மீ) 

மதிப்படீு 
(ரூ.இலட்சத்தில்) 

1 சிப்பம் எண்.1 
குளச்சல் நகராட்சி – வார்டு 
எண்.1-ல் பவுண்டரி சாடலயில் 
கார்மல் த ாதி 
பள்ளிக்கூடத்தின் 
அருகிலிருந்து  சாஸ்தான்கடர 
பிரதான சாடல வடர, வார்டு 
எண்.3-ல் குளச்சல் கடட 
சாடல முதல் விதவகானந்தர் 
சாடல வடர தபவர் 
இயந்திரத்டத பயன்படுத்தி தார் 
சாடல அடமத்தல் மற்றும் 
வார்டு எண்.1-ல் ப யபால் 
காம்பவுண்ட் சாடல, 
பண்டாரவிடள முதல் 
வலியவிடள சாடல மற்றும் 
பவுண்டரி சாடலயில் 
கால்நடட மருத்துவமடன 
அருகில் உள்ள குறுக்குத் பதரு 
ஆகியவற்றில் தபவர் பிளாக் 
தளம் அடமத்தல். 
 

2.040 4.30 100.00 

2 சிப்பம் 2 
குளச்சல் நகராட்சி – வார்டு 
எண்.17-ல் சிங்கன்காவு 
குறுக்குத்பதரு, வார்டு எண்.21-
ல் இக்பால் பதரு, வார்டு 
எண்.22–ல் பந்தவிடள சாடல 
மற்றும் வார்டு எண்.23-ல் 
புல்லன்விடள  சாடல 
ஆகியவற்றில் தபவர் பிளாக் 
தளம் அடமத்தல். 

1.770 4.00 100.00 



3 சிப்பம் 3 
குளச்சல் நகராட்சி – வார்டு 
எண் 5,6,7-ல் பகாட்டில்பாடு 
பதரு, வார்டு எண்.8,9-ல் மரமடி 
பதரு, வார்டு எண்.12,13-ல் 
துடறமுகத்பதரு, வார்டு 
எண்.15-ல் மாதா காலனி 
பள்ளிக்கூடம் சாடல, வார்டு 
எண்.7-ல் சிங்காரதவலன் 
காலனி சாடல, வார்டு எண்.17-
ல் படழய சந்டத பசல்லும் 
சாடல மற்றும் வார்டு எண்.21-
ல் காவடிவிடள சாடல 
ஆகியவற்றில் தபவர் பிளாக் 
தளம் அடமத்தல். 

1.435 4.00 100.00 

 பமாத்தம் 5.245    300.00 
   

        தமற்காணும் விவரங்கள் மன்றத்தின் தகவலுக்கும், பதிவிற்கும் டவக்கப்படுகிறது. 

                         ந.க.எண்.1246/2020/இ1 

தீர்மானம் எண்.2428அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 

பபாருள் எண்.2 

     இந்நகராட்சிக்கு, 15-வது மத்திய நிதிக்குழு (15th CFC Tied Grant – Ist Instalment) 
மானியத்தின் முதல் தவடணயில், குடிநீர் மற்றும் திடக்கழிவு தமலாண்டம பணிகள் 
(Water Supply & Solid Waste Management Sectors) தமற்பகாள்வதற்காக ரூ.33,72,482/- 
ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டுள்ளதின் அடிப்படடயில், கீழ்காணும் பணிகடள தமற்பகாள்வதற்கு 
மதிப்படீு தயார் பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

Sl.No Name of the Work Estimated 
Amount 
(Rs.in Lakh) 

1. Proposed work to be taken under SWM 
Supply and Fixing of conveyor belt, Shredder Machine, 
Incinerator and weighing Machine @ Uppalam Compost 
yard. 

6.00 

2. Proposed work to be taken under Water Supply 
(i) Providing 2 Nos. Calyx borewells @ Palathankarai. 

 
10.00 

 

(ii) Providing 160mm PVC Pumping line @ 
Vellipillayar kovil to Port street 2 lakh litre capacity 
OHT. 

 
19.00 

                                                               Total 35.00 

 தமற்படி மதிப்படீு ரூ.35,00,000/-ல் திட்ட நிதி ஒதுக்கீடு ரூ.33,72,482/- தபாக 
மீதமுள்ள  பதாடக ரூ.1,27,518/-ஐ நகராட்சி பபாது நிதியிலிருந்து தமற்பகாள்ள 
தவண்டியுள்ளது. 
 தமற்படி திட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டு விவரம் மன்றத்தின் தகவலுக்கும் பதிவிற்கும். 
 தமற்படி பணிகளுக்கான திட்டநிதி ஒதுக்கீடு தபாக கூடுதல் பதாடக ரூ.1,27,518/-ஐ 
நகராட்சி பபாது நிதியிலிருந்து தமற்பகாள்வதற்கு மன்ற அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 



 தமலும், திடக்கழிவு தமலாண்டம பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி, 15-வது 
மத்திய நிதிக்குழு நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ் ததர்வு பசய்யப்பட்டுள்ள பணிகளில், வரிடச 
எண்.1-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள திடக்கழிவு தமலாண்டம பணியிடன நகராட்சி பபாது 
நிதியிலிருந்து தமற்பகாள்வதற்கு மதிப்படீு ரூ.6,00,000/-க்கு தயார் பசய்யப்பட்டு, மன்றத் 
தீர்மானம் எண்.2362 நாள் 30.09.2020-ன் படி ஏற்கனதவ மன்ற ஒப்புதல் பபற்று, கடந்த 
21.10.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி பபறப்பட்டு, திரு.சி.சுதரஷ், ஒப்பந்ததாரருக்கு   
02.11.2020-ல் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது. ஆனால் நகராட்சி நிதி நிடலயின் காரணமாக 
பணி தமற்பகாள்ளப்படாமல் உள்ளது. எனதவ தமற்படி பணியிடன திட்ட நிதியின் கீழ் 
தமற்பகாண்டு, அதற்கான பசலவினத்டத திட்ட நிதியிலிருந்து வழங்கவும் மன்ற 
அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 
             ந.க.எண்.1429-1/2020/இ1 
 

தீர்மானம் எண்.2429 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



குளச்சல் நகராட்சி 

  குளச்சல் நகராட்சி மன்றத்தின் டிசம்பர் மாத சாதாரணக்கூட்டம் 31.12.2020 ஆம் 

தததி   முற்பகல் 11.00 மணிக்கு நடடபபற்றது. 

பபாருள் எண்.1 

 இந்நகராட்சி பபாது சுகாதாரப்பிரிவு வாகனம் எண்.TN 74-75P-8399-க்கு பழுதுகள் 
சரிபசய்யும் பணிகள் தமற்பகாள்ள 17.12.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில் 
கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பபற்றது. 

வ.எண். நிறுவனத்தின் பபயர் பதாடக 
   ரூ. 

1. கதணஷ் தமாட்டார் ஒர்க்ஸ் 
வடதசரி 

ரூ.27895/- 
 

2. அக்சயா தமாட்டார்ஸ், 
உண்ணாமடலக்கடட 

ரூ.28000/- 

 தமற்படி வரப்பபற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிடச எண்.2 ஐ விட வரிடச 
எண்.1, கதணஷ் தமாட்டார் ஒர்க்ஸ், வடதசரி நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி குடறவாக 
உள்ளது. எனதவ குடறவான ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய தமற்படி நிறுவனத்திற்கு தவடல 
உத்தரவு வழங்க மன்ற அனுமதிக்கு. 

            ந.க.எண்.1406/2014/எச்1 

தீர்மானம் எண்.2430 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 

பபாருள் எண்.2 

நகராட்சி நிர்வாக ஆடணயர் பசன்டன அவர்களின் சுற்றறிக்டக கடிதம் 
ந.க.எண்.19775/த 2/2019-3 நாள் 15.12.2020-ல் பதரிவித்துள்ளபடி 2015 ஆம் ஆண்டு 
தமிழ்நாடு நகராட்சி சட்டங்கள் (ஐந்தாவது திருத்தம்) மற்றும் தமிழ்நாடு நகராட்சிகள் 
சட்டம் 1920 அட்டவடண V-ல் முடிதிருத்தும் நிடலயங்கள், அழகு நிடலயம், ஸ்பா 
மற்றும் மசாஜ் நிடலயங்களுக்கு பதாழில் உரிடமயாடண கட்டணம் நிர்ணயம் பசய்து 
உரிடமயாடண வழங்கிட பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி கீழ்க்கண்டுள்ளவாறு 
இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்கண்டுள்ள நிறுவனங்களுக்கு பதாழில் உரிடமயாடணக் 
கட்டணம் நிர்ணயம் பசய்யப்படுகிறது. 

வ. 
எண் 

தமிழ்நாடு மாவட்ட 
நகராட்சி 
சட்டப்பிரிவு 
(அட்டவடண V) 

உரிடமயாடண 
தகாரும் 
பதாழில் 

அளவு உரிடமயாடணக் 
காலம் 

கட்டண 
விபரம் 
 

1 249 முடிதிருத்தகம் A)200 
ச.அடிக்குள் 

1 வருடம்  ரூ. 200/- 
 

B)200 
ச.அடிக்கு 
தமல் 

1 வருடம்  ரூ.500/- 



2 249 அழகு 
நிடலயம் 

-- 1 வருடம் ரூ.1000/- 

2 249 ஸ்பா -- 1 வருடம் ரூ.2000/- 
3 249 மசாஜ் 

நிடலயம் 
-- 1 வருடம் ரூ.2000/- 

தமற்கண்டவாறு பதாழில் உரிடமயாடணக் கட்டணம் நிர்ணயம் பசய்த 
விபரத்திடன தமிழ் மற்றும் ஆங்கில தினசரி நாளிதழில் பவளியிட்டு அதன் விபரத்திடன 
நகராட்சி நிர்வாக ஆடணயாளர் பசன்டன அவர்களுக்கு அனுப்பி டவக்க தவண்டியுள்ளது. 

எனதவ அவசர அவசியம் கருதி தமற்கண்டவாறு நிர்ணயம் பசய்யப்பட்ட விபரம் 
குறித்து பபாது மக்கள் கருத்து தகட்டு, பின்பு அரசிதழில் பவளியிடவும், தமலும் தினசரி 
நாளிதழில் மற்றும் அரசிதழில் விளம்பரம் ஆகும் பசலவினத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி 
தவண்டப்படுகிறது. 

            ந.க.எண்.776/2020/எச்1 
தீர்மானம் எண்.2431 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 
பபாருள் எண்.3 

 இந்நகராட்சி ஈப்பு வாகனம் TN 75 K 6526-ல் பபாருத்தப்பட்டுள்ள டயர்களின் Wheel 
Alignment, Balancing, Tyre Rotation ஆகிய வாகனம் ஒவ்பவலரு 5000 கிதலா மீட்டர் ஓடிய 
பின்னர் பரிதசாதடன பசய்யப்பட்டு, சரி பசய்யப்பட தவண்டும் என்பதால், கடந்த 
பசப்டம்பர் 2020-ல் தமற்படி பணிகள் வாகன பராமரிப்பு பணிகளின் தபாது 
தமற்பகாள்ளப்பட்டது. அதன் பின்னர் தற்தபாது வடர வாகனம் 5000 கிதலா மீட்டருக்கு 
தமல் ஓடியுள்ளதால், Wheel Alignment, Balancing, Tyre Rotation ஆகியடவ 
தமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. எனதவ அதற்கான பசலவினம் ரூ.770/-ஐ நகராட்சி பபாது 
நிதியிலிருந்து வழங்க மன்ற அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 

                   ந.க.எண்.7057-1/2020/இ1 
தீர்மானம் எண்.2432 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 
 

பபாருள் எண்.4 

 இந்நகராட்சி ஈப்பு வாகனம் TN 74 K 3530 வாங்கப்பட்டு, 15 ஆண்டுகள் நிடறவு 
பபற்றதால், தமற்படி வாகனத்தின் தகுதி சான்றிடன அடுத்து வரும் 5 ஆண்டுகளுக்கு 
புதுப்பிப்பதற்காக, மார்ததாண்டம் வட்டார தபாக்குவரத்து அலுவலகத்திற்கு Online மூலம் 
தகுதி சான்று புதுப்பித்தல் கட்டணம் பசலுத்தியது, பசுடம வரி பசலுத்தியது, புடக 
பரிதசாதடன, தசஸ் பிரிண்ட் ஸ்டிக்கர், சர்வஸீ் கட்டணம், நம்பர் பிதளட் புதிதாக 
டவத்தல் ஆகியவற்றிற்கான பசலவினம் ரூ.3360/- ஐ நகராட்சி பபாது நிதியிலிருந்து 
வழங்க மன்ற அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 

                   ந.க.எண்.5030/2010/இ1 
தீர்மானம் எண்.2433 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

  



பபாருள் எண்.5 

 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.2-ல் புதுத்பதருவிலிருந்து மதனாவிடள பசல்லும் 
சாடலயில் உள்ள சிறுபாலம் உடடந்து தபாக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடடயூறாக உள்ளது. 
தமலும் சி.எம்.சி காலனியில் க.எண்.2/268-ன் அருகில் பபாது மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக 
புதிதாக அடமக்கப்பட தவண்டியுள்ளது. எனதவ புதுத்பதருவில் சிறுபாலம் மற்றும் சி.எம்.சி 
காலனியில் வடிகால் ஓடட அடமத்தல் பணிகடள தமற்பகாள்வதற்காக தயார் 
பசய்யப்பட்டுள்ள மதிப்படீு ரூ.1,20,000/- க்கும், தமற்படி பணிகடள நகராட்சி பபாது 
நிதியிலிருந்து தமற்பகாள்வதற்கு மன்ற அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 

                   ந.க.எண்.1427/2020/இ1 
தீர்மானம் எண்.2434 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

பபாருள் எண்.6 

 கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியர் (ம) பபருந்தடலவர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி 
முகடம, நாகர்தகாவில் நடவடிக்டககள் பச.மு.எண்.ஆ3/2383/2020 நாள் 30.11.2020-ன் படி, 
சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதாகுதி தமம்பாட்டுத் திட்டம் : 2020-21-ன் கீழ், ரூ.70,000/- 
மதிப்படீ்டில், காமரா ர் சாடலயில் ததசிய இடளஞர் இயக்கம் அருகாடமயில், Double 
Arm Solar light அடமத்தல் பணியிடன தமற்பகாள்வதற்கு நிர்வாக அனுமதி 
வழங்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படடயில், தமற்படி பணிக்கு 23.12.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி 
தகாரப்பட்டதில், பபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

1 M/s.Volton Engineering, 
Kaliyakkavilai 

மதிப்படீ்டு விகிதம் 
(ரூ.62,500/-) 

2 M/s.Success Engineering 
Mancode 

மதிப்படீ்டட விட 0.16% குடறவு 
(ரூ.62,400/-) 

 

    தமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/s.Success Engineering, Mancode 
நிறுவனம் அளித்துள்ள மதிப்படீ்டட விட 0.16% குடறவான ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி 
உத்தரவு வழங்க மன்ற அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 

                   ந.க.எண்.402/2020/இ1 
தீர்மானம் எண்.2435 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 
பபாருள் எண்.7 

 கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியர் (ம) பபருந்தடலவர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி 
முகடம, நாகர்தகாவில் நடவடிக்டககள் பச.மு.எண்.ஆ3/2383/2020 நாள் 30.11.2020-ன் படி, 
சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதாகுதி தமம்பாட்டுத் திட்டம் : 2020-21-ன் கீழ், ரூ.70,000/- 
மதிப்படீ்டில், குளச்சல் நகராட்சி - சிங்காரதவலன் காலனி பகுதியில் Double Arm Solar light 
அடமத்தல் பணியிடன தமற்பகாள்வதற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது. அதன் 
அடிப்படடயில், தமற்படி பணிக்கு 23.12.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், 
பபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 



 

1 M/s.Volton Engineering, 
Kaliyakkavilai 

மதிப்படீ்டு விகிதம் 
(ரூ.62,500/-) 

2 M/s.Success Engineering 
Mancode 

மதிப்படீ்டட விட 0.16% குடறவு 
(ரூ.62,400/-) 

 

    தமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/s.Success Engineering, Mancode 
நிறுவனம் அளித்துள்ள மதிப்படீ்டட விட 0.16% குடறவான ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி 
உத்தரவு வழங்க மன்ற அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 

                   ந.க.எண்.986/2020/இ1 
தீர்மானம் எண்.2436 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 
 

பபாருள் எண்.8 

 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட தும்பக்காடு பகுதியில் பழுதடடந்துள்ள வடிகால் ஓடடயின் 
தமல்மூடிக்கு மாற்றாக புதிதாக தமல்மூடி அடமத்து, சிபமண்ட் சாடல அடமப்பதற்காக 
தயார் பசய்யப்பட்டுள்ள மதிப்படீ்டுத் பதாடக ரூ.2,60,000/-க்கும், தமற்படி பணியிடன 
நகராட்சி பபாது நிதியின் கீழ் தமற்பகாள்வதற்கும், மன்றம் தனது தீர்மானம் எண்.2401 
நாள் 24.11.2020-ன் மூலம் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. அதன் அடிப்படடயில்,  தமற்படி 
பணிக்கு 23.12.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், பபறப்பட்ட 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

1 திரு.சி.ததவராஜ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 2.79% அதிகம் 
 (ரூ.2,29,240/-) 

2 திரு.சி.சந்திரதசகர் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.04% குடறவு 
(ரூ.2,22,937.20/-) 

 

             தமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.சி.சந்திரதசகர், ஒப்பந்ததாரர் 
அளித்துள்ள மதிப்படீ்டட விட 0.04% குடறவான ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு 
வழங்க மன்ற அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 

                   ந.க.எண்.1094/2020/இ1 
தீர்மானம் எண்.2437 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 
பபாருள் எண்.9 

 கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியர் (ம) பபருந்தடலவர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி 
முகடம, நாகர்தகாவில் நடவடிக்டககள் பச.மு.எண்.ஆ3/3585/2018 நாள் 23.11.2020-ன் படி, 
சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதாகுதி தமம்பாட்டுத் திட்டம் : 2018-19-ன் கீழ், ரூ.9.00 இலட்சம் 
மதிப்படீ்டில், குளச்சல் நகராட்சி – வார்டு எண்.19, பநசவாளர் பதருவில் பழுதடடந்துள்ள 



அங்கன்வாடி கட்டிடத்டத அப்புறப்படுத்தி புதிய அங்கன்வாடி அடமத்தல் பணியின் 
தமற்பகாள்வதற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படடயில், தமற்படி 
பணிக்கு 23.12.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், பபறப்பட்ட 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

1 திரு. சி.சந்திரதசகர் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.34% அதிகம் 
 (ரூ.7,52,755/-) 

2 திரு.எஸ். ாண்தறாஸ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.15% குடறவு 
(ரூ.7,49,123.62/-) 

 

             தமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.எஸ். ாண்தறாஸ், 
ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள மதிப்படீ்டட விட 0.15% குடறவான ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று 
பணி உத்தரவு வழங்க மன்ற அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 

                   ந.க.எண்.400/2020/இ1 
தீர்மானம் எண்.2438 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 
பபாருள் எண்.10 

 இந்நகராட்சிக்கு பசாந்தமான கீழ்கண்ட குத்தடக இனங்கடள அனுபவித்து 
பகாள்ளும் உரிமங்களுக்கான குத்தடக காலம் 31.03.2021 உடன் முடிவடடவதால்      
2020-2021, 2021-222 மற்றும் 2022-2023 முடிய மூன்று ஆண்டுகளுக்கு அரசாடண எண்.181 
(நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துடற) நாள் 19.09.2008-ல் 
பதரிவிக்கப்பட்டுள்ள நிபந்தடனகளின்படி பபாது ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி 
தகாருவதற்கும், பபாது ஏல அறிக்டக மன்றத்தின் பதிவிற்கும் டவக்கப்படுகிறது. 

வ. 
எண். 

ஏல விபரம் பசலுத்த 
தவண்டிய 
முன்டவப்புத் 
பதாடக (ரூ) 

குத்தடக காலம் 

1. இந்நகராட்சிக்கு பசாந்தமான டாக்டர் 
அம்தபத்கார் தினசரி சந்டதயில் 
கட்டணம் வசூல் பசய்யும் உரிமம். 

2,00,000/- 01.04.2021 முதல் 
31.03.2020 முடிய 

2. இந்நகராட்சி எல்டலக்குட்பட்ட 
பபாட்டல் சாடலஓரம் மற்றும் 
நகராட்சி அலுவலக வளாகம் 
பதன்டன மரம் மகசூல் உரிமம் 

1000/- 01.04.2021 முதல் 
31.03.2020 முடிய 

 

                   ந.க.எண்.06/2020/அ3 
தீர்மானம் எண்.2439 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 


