
குளச்சல் நகராட்சி 

  குளச்சல் நகராட்சி மன்றத்தின் டிசம்பர் மாத  அவசரக்கூட்டம் 06.12.2021 ஆம் தததி 
பிற்பகல் 4.00 மணிக்கு நடடபபற்றது. 
 
 பபாருள் எண்.1 

  குளச்சல் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.18,24 பமயின் தராடு                   
மற்றும்  மார்க்பகட் தராடு பகுதியில் அடமந்துள்ள கட்டிட வரிவிதிப்பு எண்கள் 

.148/0018/00439, 440,443,444,451,453,454,293,297,298,299,300,524,525,526 ஆகியவற்றிற்கு 

திடக்கழிவு தமலாண்டம பதாடக மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.500/- வதீம் ஒவ்பவாரு 
வரிவிதிப்பிற்கும் நிர்ணயம் பசய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, திடக்கழிவு தமலாண்டம 
விதிகளில் பதரிவிக்கப்பட்ட அடிப்படட விகிதத்தின் படி, வரிவிதிப்பு கட்டிடத்தில் 
பசய்யப்படும் பதாழில் வடக பபாறுத்து தல ஆய்வு தமற்பகாள்ளப்பட்டதில், திருத்தி 
அடமக்கப்பட்ட கட்டண விகிதம் கீழ்க்கண்டவாறு நிர்ணயம் பசய்து மன்ற அனுமதிக்காக 
டவக்கப்படுகிறது. 

வ. 
எண் 

வரிவிதிப்பு எண். வரிவிதிப்பாளர் பபயர் கதவு எண். ஏற்கனதவ 
நிர்ணயம் 
பசய்யப்பட்ட 
SUC 
அடரயாண்டு 
பதாடக 

திருத்தி 
அடமக்கப்பட்ட 

SUC பதாடக 

1 148/018/00439 ஆர்டிஸ் லிதயா 18-107/20 3000/- 1200/- 
2 148/018/00440 ஆர்டிஸ் லிதயா 18-107/21 3000/- 600/- 
3 148/018/00443 ஆர்டிஸ் லிதயா 18-107/19 3000/- 1200/- 
4 148/018/00444 ஆர்டிஸ் லிதயா 18-107/18 3000/- 600/- 
5 148/018/00451 தமரி பெனி 18-107/27 3000/- 600/- 
6 148/018/00453 தமரி பெனி 18-107/26 3000/- 600/- 
7 148/018/00454 தமரி பெனி 18-107/29 3000/- 600/- 
8 148/018/00293 பசய்யது அலி 18-103/1 3000/- 1200/- 
9 148/018/00297 பசய்யது அலி 18-103/2 3000/- 1200/- 
10 148/018/00298 பசய்யது அலி 18-103/3 3000/- 1200/- 
11 148/018/00299 பசய்யது அலி 18-103/4 3000/- 1200/- 
12 148/018/00300 பசய்யது அலி 18-103/5 3000/- 1200/- 
13 148/024/00524 பாரதி 24-207/3 1200/- 600/- 
14 148/024/00525 பாரதி 24-207/4 1200/- 600/- 
15 148/024/00526 பாரதி 24-207/5 1200/- 600/- 
         ந.க.எண்.எச்1/422/2020 

தீர்மானம் எண்.2622 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 



பபாருள் எண்.2 

 இந்நகராட்சியில் குடிநீர் கட்டணம் மற்றும் டவப்புத் பதாடகயிடன கீழ்க்கண்டவாறு 
உயர்வு பசய்து குடிநீர் வினிதயாக உபவிதிகளுக்கு நகராட்சி நிர்வாக ஆடணயர், பசன்டன 

அவர்களின் பசயல்முடற ந.க.எண்.10049/2019/EA2 நாள் 29.11.2021 மூலம் இறுதி 

அங்கீகாரம் (Final Approaval) அனுமதி வழங்கி உள்ளார் என்ற விவரத்டத மன்றத்தின் 
பார்டவக்கு டவக்கப்படுகிறது. 

 தமலும் தமற்கண்ட நகராட்சி நிர்வாக ஆடணயர் அவர்களின் இறுதி அங்கீகாரம் 
வழங்கிய பசயல்முடறயில் குறிப்பிட்ட நிபந்தடனயும் மன்றத்தின் பார்டவக்கு 
டவக்கப்படுகிறது. 

 தமலும் தமற்கண்ட விவரத்டத நாளிதழில் பிரசுரம் பசய்ய மன்ற அனுமதி 
தவண்டப்படுகிறது. குடிநீர் கட்டணம் மற்றும் டவப்புத் பதாடக விவரம் பின்வருமாறு, 

t. 

v© 

FoÚ® ga‹ghL étu« eilKiwgL¤j¥glÎŸs f£lz« 

khj« x‹W¡F  

FoÚ® f£lz« 

it¥ò¤ bjhif 

1 
FoæU¥ò cgnahf« 

x‹W¡F 

150/- 5000/- 

2 
bjhê‰rhiy cgnahf« 

x‹W¡F 

360/- 10000/- 

3 tâf cgnahf« x‹W¡F 540/- 15000/- 

ãgªjidfŸ 

1. efuh£Á gFÂfëYŸs mid¤J FoÚ® FHhŒ Ïiz¥òfS¡F« FoÚ® tu¤J 

f£L¥gh£L thšÎ (Flow Control valve) bghU¤j¥gl nt©L«. 

2. efuh£Á Miza®, Ï¥bghUŸ bjhl®ghf FoÚ® éånahf cgéÂfëš (jäœ 

k‰W« M§»y«) cça ÂU¤j« nk‰bfh©L éÂfS¡F c£g£L nk‰f©lgo, 

FoÚ® f£lz« k‰W« it¥ò¤ bjhif tNè¡f¥gl nt©L«. 

3. FoÚ® FHhŒ Ïiz¥òfëš ä‹ nkh£lh® bghU¤Â FoÚ® c¿ŠR« 

Ïiz¥òfis v›éj K‹d¿é¥ò« Ï‹¿ J©o¥ò brŒtJl‹ mguhj« 

éÂ¡f¥gl nt©L«. 

4. Fs¢rš efuh£Áæ‹ k‹w Ô®khd¤Â‹go, FoÚ® f£lz« X›bthU 

M©L¡F« 5% -¡F Fiwahkš ca®¤Â tNè¡f¥gl nt©L«. 

5. òÂa FoÚ® Ïiz¥òfS¡fhd it¥ò¤ bjhif k‰W« FoÚ® f£lz« 

V‰fdnt cgnahf¤Âš cŸs giHa FoÚ® Ïiz¥òfS¡F« bghUªJ«. 

6.  Ï›tYtyf R‰w¿¡if e.f.v©.748/2008/Ft2 ehŸ 21.09.2009-š 

bjçé¡f¥g£LŸs têKiwfis Ã‹g‰W«go m¿ÎW¤j¥g£LŸsJ. 

7. FoÚ® Â£l m§Ñfç¡f¥g£l éçthd Â£l m¿¡if k‰W« guhkç¥ò têKiw 

g¡f§fëš F¿¥Ã£LŸs m¿Îiufis Ã‹g‰W«go m¿ÎW¤j¥gL»‹wJ. 

           ந.க.எண்.இ2/256/2021 
தீர்மானம் எண்.2623 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 

 



பபாருள் எண்.3 

 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கவியரசு கண்ணதாசன் வணிக வளாகம் மற்றும் கடலஞர் 
கருணாநிதி வணிக வளாகம் ஆகியவற்றில் கழிவடறகள் மற்றும் தடரதளம் பகுதிகளில் 

பராமரிப்பு பணிகள் தமற்பகாள்ளுதல, டகப்பிடி (Hand rails) அடமத்தல் ஆகிய பணிகடள 

ரூ.3,50,000/- மதிப்படீ்டில் நகராட்சி பபாது நிதியின் கீழ் தமற்பகாள்வதற்கு மன்றம் தனது 

தீர்மானம் எண்.2598 நாள் 29.10.2021-ன் படி, மன்ற அனுமதி பபறப்பட்டுள்ளது. அதன் 

அடிப்படடயில், தமற்படி பணிக்கு 25.11.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், 
பபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

1. திரு.சி.சந்திரதசகர் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.26% அதிகம் 
(ரூ.2,85,230.75/-) 

2. திரு.சி.ததவராஜ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.01% குடறவு 
(ரூ.2,84,446/-) 

 தமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.சி.ததவராஜ் ஒப்பந்ததாரர் 

அளித்துள்ள 0.01% குடறவான ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்ற 
அனுமதி தவண்டப்படுகிறது. 

                ந.க.எண்.1221-/2021/இ1 

தீர்மானம் எண்.2624 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 

பபாருள் எண்.4 

    இந்நகராட்சியில், கடலஞர் நகர்ப்புற தமம்பாட்டுத் திட்டம் : 2020-21-ன் கீழ், ரூ.115.28 
இலட்சம் மதிப்படீ்டில், ஒரு சிப்பம் மண் சாடலகடள தபவர் பிளாக் சாடலகளாக 
மாற்றுதல் பணிக்கு நிதி ஒதுக்கீடு பசய்து நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்ட விவரம் மன்ற 
தீர்மானம் எண்.2600 நாள் 18.11.2021-ன் படி, மன்றத்தால் பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது.  
தமற்காணும் பணிக்கான மதிப்படீ்டிற்கு திருபநல்தவலி மண்டல பசயற்பபாறியாளரின் 
பதாழில் நுட்ப அனுமதி பபறப்பட்டு, 30.11.2021 அன்று குறுகிய கால ஒப்பந்தப்புள்ளி 
தகாரப்பட்டதில், 3 எண்ணம் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பபறப்பட்டது. தமற்காணும் 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் பதாழில் நுட்ப உடற (Technical Bid) அன்டறய தினம் பிற்பகல் 3.30 
மணிக்கு திறக்கப்பட்டு, ஒப்பந்தப்புள்ளி குழு உறுப்பினர்களால் கூர்ந்தாய்வு பசய்யப்பட்டது. 
அதன் விவரம் பின்வருமாறு, 
 

1. திரு.T.ொர்ஜ் ஸ்டீபன் 
ஒப்பந்ததாரர் 
கருமன்விடள 
பபத்ததல்புரம் அஞ்சல். 

பதாழில் நுட்ப தகுதி பபறவில்டல. 

2. திரு.T.இரவநீ்திரன் 
ஒப்பந்ததாரர் 
மாலவிடளபபாற்டற, 

பதாழில் நுட்ப தகுதி பபற்றுள்ளது. 



முழங்குழி அஞ்சல் 
 

3. திரு.பி.அனில் குமார் 
ஒப்பந்ததாரர் 
புல்லுவிடள புதுவயல் வடீு, 
பழவிடள அஞ்சல். 

பதாழில் நுட்ப தகுதி பபறவில்டல. 

  தமற்காணும் மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், பதாழில் நுட்ப தகுதி பபற்ற 

திரு.T.இரவநீ்திரன் ஒப்பந்ததாரரின் விடலப்புள்ளி உடற (Price Bid) 02.12.2021 முற்பகல் 

11.00 மணிக்கு ஆடணயரால் திறக்கப்பட்டது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு, 

1. திரு.T.இரவநீ்திரன் 
ஒப்பந்ததாரர் 
மலவிடளபபாற்டற, 
முழங்குழி அஞ்சல் 

மதிப்படீ்டட விட 4.88 % அதிகம் 
(ரூ.1,05,27,263/-). 

       தமற்காணும் ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்படீ்டட விட 4.88% 
அதிகமாக உள்ளதால், ஒப்பந்தப்புள்ளி விடலவிகிதத்டத குடறத்து இடசவு கடிதம் 
(Negotiation letter)  வழங்க தகட்டு அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டதற்கு, கட்டுமான பபாருட்களின் 
விடல உயர்வு மற்றும் பதாழிலாளர்கள் ஊதிய உயர்வு தபான்ற காரணங்களால் 
ஒப்பந்தப்புள்ளி விடல விகிதத்டத குடறக்க இயலாது என ஒப்பந்ததாரரால் 
பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனதவ திட்டப்பணியின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அவசர 
அவசியத்டத கருத்தில் பகாண்டு, திரு.T.இரவநீ்திரன் ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள மதிப்படீ்டட 
விட 4.88% அதிகமான ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று Letter of Acceptance (LOA) வழங்கவும், 
தமற்படி திட்டப்பணிக்கான கூடுதல் பசலவினத்டத நகராட்சி பபாது நிதியிலிருந்து 
தமற்பகாள்வதற்கும் மன்ற அனுமதி தவண்டப்படுகிறது. 
 

                ந.க.எண்.இ1/1846/2021 

தீர்மானம் எண்.2625 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

பபாருள் எண்.5  

 இந்நகராட்சியில், கடலஞர் நகர்ப்புற தமம்பாட்டுத் திட்டம் : 2020-21-ன் கீழ், ரூ.49.00 
இலட்சம் மதிப்படீ்டில், வார்டு எண்.7, இந்திரா காலனி பகுதியில் புதிய பூங்க அடமத்தல் 
பணிக்கு நிதி ஒதுக்கீடு பசய்து நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்ட விவரம் மன்ற தீர்மானம் 
எண்.2601 நாள் 18.11.2021-ன் படி, மன்றத்தால் பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது.  தமற்காணும் 
பணிக்கான மதிப்படீ்டிற்கு திருபநல்தவலி மண்டல பசயற்பபாறியாளரின் பதாழில் நுட்ப 
அனுமதி பபறப்பட்டு, 30.11.2021 அன்று குறுகிய கால ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், 3 
எண்ணம் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பபறப்பட்டது. தமற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் பதாழில் 
நுட்ப உடற (Technical Bid) அன்டறய தினம் பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு திறக்கப்பட்டு, 
ஒப்பந்தப்புள்ளி குழு உறுப்பினர்களால் கூர்ந்தாய்வு பசய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் 
பின்வருமாறு, 
 
 
 
 
 



 
1. திரு.T.ொர்ஜ் ஸ்டீபன் 

ஒப்பந்ததாரர் 
கருமன்விடள 
பபத்ததல்புரம் அஞ்சல். 

பதாழில் நுட்ப தகுதி பபறவில்டல. 

2. திரு.T.இரவநீ்திரன் 
ஒப்பந்ததாரர் 
மாலவிடளபபாற்டற, 
முழங்குழி அஞ்சல் 

பதாழில் நுட்ப தகுதி பபற்றுள்ளது. 

3. திரு.பி.அனில் குமார் 
ஒப்பந்ததாரர் 
புல்லுவிடள புதுவயல் வடீு, 
பழவிடள அஞ்சல். 

பதாழில் நுட்ப தகுதி பபறவில்டல. 

  தமற்காணும் மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், பதாழில் நுட்ப தகுதி பபற்ற 

திரு.T.இரவநீ்திரன் ஒப்பந்ததாரரின் விடலப்புள்ளி உடற (Price Bid) 02.12.2021 முற்பகல் 

11.00 மணிக்கு ஆடணயரால் திறக்கப்பட்டது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு, 

1. திரு.T.இரவநீ்திரன் 
ஒப்பந்ததாரர் 
மலவிடளபபாற்டற, 
முழங்குழி அஞ்சல் 

மதிப்படீ்டட விட 4.87 % அதிகம் 
(ரூ.41,50,668.75/-). 

 

       தமற்காணும் ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்படீ்டட விட 4.87% 
அதிகமாக உள்ளதால், ஒப்பந்தப்புள்ளி விடலவிகிதத்டத குடறத்து இடசவு கடிதம் 
(Negotiation letter)  வழங்க தகட்டு அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டதற்கு, கட்டுமான 
பபாருட்களின் விடல உயர்வு மற்றும் பதாழிலாளர்கள் ஊதிய உயர்வு தபான்ற 
காரணங்களால் ஒப்பந்தப்புள்ளி விடல விகிதத்டத குடறக்க இயலாது என 
ஒப்பந்ததாரரால் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனதவ திட்டப்பணியின் முக்கியத்துவம் மற்றும் 
அவசர அவசியத்டத கருத்தில் பகாண்டு, திரு.T.இரவநீ்திரன் ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள 
மதிப்படீ்டட விட 4.87% அதிகமான ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று Letter of Acceptance (LOA) 
வழங்கவும், தமற்படி திட்டப்பணிக்கான கூடுதல் பசலவினத்டத நகராட்சி பபாது 
நிதியிலிருந்து தமற்பகாள்வதற்கும் மன்ற அனுமதி தவண்டப்படுகிறது. 
 

                 ந.க.எண்.இ1/1051-2/2021 

தீர்மானம் எண்.2626 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

பபாருள் எண்.6 

         இந்நகராட்சியில், 15-வது நிதிக்குழு மானிய நிதி (Untied Grant Ist & IInd 
instalment) 2020-21-ன் கீழ், ரூ.67.50 இலட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டதில், ரூ.68.00 
இலட்சம் மதிப்படீ்டில் 6 எண்ணம் பணிகடள தமற்பகாள்வதற்கும், தமற்காணும் 
பணிகளுக்கான திட்ட நிதி ஒதுக்கீடு ரூ.67,50,000/- தபாக மீதமுள்ள பதாடக ரூ.50,000/-ஐ 
நகராட்சி பபாது நிதியின் கீழ் தமற்பகாள்வதற்கும் மன்ற தீர்மானம் எண்.2599          



நாள் 18.11.2021-ன் படி, மன்ற ஒப்புதல் பபறப்பட்டுள்ளது. தமற்காணும் 6 எண்ணம் 
பணிகளில், ரூ.29.00 இலட்சம் மதிப்படீ்டில், மாதா காலனி முதல் களிமார் சாடல வடர 
பாம்பூரி வாய்க்கால் தசருமிடத்தில் தடுப்பு சுவர் கட்டுதல் பணிக்கு, திருபநல்தவலி 
மண்டல பசயற்பபாறியாளரின் பதாழில் நுட்ப அனுமதி பபறப்பட்டு, 30.11.2021 அன்று 
குறுகிய கால ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், 4 எண்ணம் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பபறப்பட்டது. 
தமற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் பதாழில் நுட்ப உடற (Technical Bid) அன்டறய தினம் 
பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு திறக்கப்பட்டு, ஒப்பந்தப்புள்ளி குழு உறுப்பினர்களால் கூர்ந்தாய்வு 
பசய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு, 
 

1. திரு.T.ொர்ஜ் ஸ்டீபன் 
ஒப்பந்ததாரர் 
கருமன்விடள 
பபத்ததல்புரம் அஞ்சல். 

பதாழில் நுட்ப தகுதி பபறவில்டல. 

2. திரு.பி.பெயராென் 
ஒப்பந்ததாரர் 
முட்டடக்காட்டுவிடள, 
குழித்துடற அஞ்சல். 

பதாழில் நுட்ப தகுதி பபறவில்டல. 

3. திரு.T.இரவநீ்திரன் 
ஒப்பந்ததாரர் 
மலவிடளபபாற்டற, 
முழங்குழி அஞ்சல் 

பதாழில் நுட்ப தகுதி பபற்றுள்ளது. 

4. திரு.பி.அனில் குமார் 
ஒப்பந்ததாரர் 
புல்லுவிடள புதுவயல் வடீு, 
பழவிடள அஞ்சல். 

பதாழில் நுட்ப தகுதி பபறவில்டல. 

    தமற்காணும் நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் பதாழில் நுட்ப தகுதி பபற்ற 
திரு.T.இரவநீ்திரன் ஒப்பந்ததாரரின் விடலப்புள்ளி உடற (Price Bid) 02.12.2021 முற்பகல் 
11.00 மணிக்கு ஆடணயரால் திறக்கப்பட்டது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு, 

1. திரு.T.இரவநீ்திரன் 
ஒப்பந்ததாரர் 
மலவிடளபபாற்டற, 
முழங்குழி அஞ்சல் 

மதிப்படீ்டட விட 4.46 % அதிகம் 
(ரூ.24,98,545/-). 

   தமற்காணும் ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்படீ்டட விட 4.46% 
அதிகமாக உள்ளதால், ஒப்பந்தப்புள்ளி விடலவிகிதத்டத குடறத்து இடசவு கடிதம் 
(Negotiation letter)  வழங்க தகட்டு அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டதற்கு, கட்டுமான பபாருட்களின் 
விடல உயர்வு மற்றும் பதாழிலாளர்கள் ஊதிய உயர்வு தபான்ற காரணங்களால் 
ஒப்பந்தப்புள்ளி விடல விகிதத்டத குடறக்க இயலாது என ஒப்பந்ததாரரால் 
பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனதவ திட்டப்பணியின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அவசர 
அவசியத்டத கருத்தில் பகாண்டு, திரு.T.இரவநீ்திரன் ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள 
மதிப்படீ்டட விட 4.46% அதிகமான ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று Letter of Acceptance (LOA) 
வழங்கவும், தமற்படி திட்டப்பணிக்கான கூடுதல் பசலவினத்டத நகராட்சி பபாது 
நிதியிலிருந்து தமற்பகாள்வதற்கும் மன்ற அனுமதி தவண்டப்படுகிறது. 
         ந.க.எண்.இ1/1338/2021 

தீர்மானம் எண்.2627 அனுமதிக்கப்படுகிறது 



 

பபாருள் எண்.7 

 இந்நகராட்சியில், 15-வது நிதி குழு மானிய நிதி (Un Tied Grant Ist & IInd 
instalment) 2020-21-ன் கீழ், ரூ.9,60,000/- மதிப்படீ்டில், Retaining wall & Pampoori vaikkal 
karai breach protion @ Vaikkal street end protion  பணிக்கு 30.11.2021 அன்று 
ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், பபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் 
பின்வருமாறு, 

1. திரு.T.இரவநீ்திரன் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.34% குடறவு 
(ரூ.7,61,178/-) 

2. திரு.எ.பிரான்சீஸ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.21% குடறவு 
(ரூ.7,62,145/-) 

 தமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.T.இரவநீ்திரன் ஒப்பந்ததாரர் 

அளித்துள்ள 0.34% குடறவான ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்ற 
அனுமதி தவண்டப்படுகிறது. 

                ந.க.எண்.1338/2021/இ1 

தீர்மானம் எண்.2628 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

பபாருள் எண்.8 

 இந்நகராட்சியில், 15-வது நிதி குழு மானிய நிதி (Un Tied Grant Ist & IInd 
instalment) 2020-21-ன் கீழ், ரூ.9,50,000/- மதிப்படீ்டில், Construction of Retaining wall and 
formation of Road @ Singaravelan to Narikkal road in Ward No.23  பணியிடன 

தமற்பகாள்வதற்கு  30.11.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், பபறப்பட்ட 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

1. திரு.எ.பிரான்சீஸ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.65% குடறவு 
(ரூ.7,87,230.50/-) 

2. திரு.T.இரவநீ்திரன் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.22% அதிகம் 
(ரூ.7,90,690/-) 

 தமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.எ.பிரான்சீஸ் ஒப்பந்ததாரர் 

அளித்துள்ள 0.65% குடறவான ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்ற 
அனுமதி தவண்டப்படுகிறது 

                ந.க.எண்.1338/2021/இ1 

தீர்மானம் எண்.2629 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 



பபாருள் எண்.9 

 இந்நகராட்சியில், 15-வது நிதி குழு மானிய நிதி (Un Tied Grant Ist & IInd 
instalment) 2020-21-ன் கீழ், ரூ.7,50,000/- மதிப்படீ்டில், Providing 90mm PVC pipeline @ 
Sambasivapuram bridge to yesudhas colony in Ward No.7,8, 90mm PVC pipeline @ 
Sasthankarai Main Road in Ward No.2. 90mm PVC pipeline @ Vannathivilai in Ward No.24. 
90mm PVC pipeline @ Pookuzhi in Ward No.17 பணிக்கு  30.11.2021 அன்று 
ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், பபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் 
பின்வருமாறு, 

1. திரு.சி.ததவராஜ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 2.01% அதிகம் 
(ரூ.6,59,798/-) 

2. திரு.சி.சந்திரதசகர் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.02% குடறவு 
(ரூ.6,46,612.20/-) 

 தமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.சி.சந்திரதசகர் ஒப்பந்ததாரர் 

அளித்துள்ள 0.02% குடறவான ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்ற 
அனுமதி தவண்டப்படுகிறது.   

.                ந.க.எண்.1338/2021/இ1 

தீர்மானம் எண்.2630 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

பபாருள் எண்.10 

 இந்நகராட்சியில், 15-வது நிதி குழு மானிய நிதி (Un Tied Grant Ist & IInd 
instalment) 2020-21-ன் கீழ், ரூ.6,90,000/- மதிப்படீ்டில், Providing 90mm PVC pipeline @ Port 
street in Ward No.14, 90mm PVC pipeline @ Asarimar street in Ward No.3,4. 110mm PVC 
pipeline @ Kulanthaiyesu colony in Ward No.4. 90mm PVC pipeline @ Panthavilai in Ward 
No.22 பணிக்கு 30.11.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், பபறப்பட்ட 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

1. திரு.எஸ்.ொண்தறாஸ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 1.04% அதிகம் 
(ரூ.6,12,657/-) 

2. திரு.சி.சுதரஷ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.026% குடறவு 
(ரூ.6,06,183.50/-) 

 தமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.சி.சுதரஷ் ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள 

0.026% குடறவான ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்ற அனுமதி 
தவண்டப்படுகிறது. 

                 ந.க.எண்.1338/2021/இ1 

தீர்மானம் எண்.2631 அனுமதிக்கப்படுகிறது 



 

பபாருள் எண்.11 

 இந்நகராட்சியில், 15-வது நிதி குழு மானிய நிதி (Un Tied Grant Ist & IInd 
instalment) 2020-21-ன் கீழ், ரூ.5,50,000/- மதிப்படீ்டில், வார்டு எண்.14, துடறமுகத்பதருவில் 

பபாழிமுகம் அருகில் தபவர் பிளாக் தளம் அடமத்தல் பணிக்கு 30.11.2021 அன்று 
ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், பபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் 
பின்வருமாறு, 

1. திரு.எஸ்.ொண்தறாஸ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.07% குடறவு 
(ரூ.2,67,676.88/-) 

2. திரு.சி.சுதரஷ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.17% அதிகம் 
(ரூ.2,68,318.13/-) 

 தமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.எஸ்.ொண்தறாஸ் ஒப்பந்ததாரர் 

அளித்துள்ள 0.07% குடறவான ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்ற 
அனுமதி தவண்டப்படுகிறது 

                ந.க.எண்.1338/2021/இ1 

தீர்மானம் எண்.2632 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 

பபாருள் எண்.12 

 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பள்ளி தராட்டில் தசதமடடந்துள்ள தார் சாடலயில் 

ஒட்டுப்பணிகடள (BT patchwork) ரூ.4,80,000/- மதிப்படீ்டில், நகராட்சி பபாது நிதியிலிருந்து 

தமற்பகாள்வதற்கு, மன்றம் தனது தீர்மானம் எண்.2612 நாள் 18.11.2021-ன் மூலம் ஒப்புதல் 

வழங்கியுள்ளது. அதன் அடிப்படடயில், தமற்படி பணிக்கு, 26.11.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி 
தகாரப்பட்டதில், பபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

1. திரு.சி.ததவராஜ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 1.46% அதிகம் 
(ரூ.4,03,520/-) 

2. திரு.T.இரவநீ்திரன் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.46% குடறவு 
(ரூ.3,95,885/-) 

 தமற்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.T.இரவநீ்திரன் ஒப்பந்ததாரர் 

அளித்துள்ள 0.46% குடறவான ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்ற 
அனுமதி தவண்டப்படுகிறது 

                ந.க.எண்.1221-9/2021/இ1 

தீர்மானம் எண்.2633 அனுமதிக்கப்படுகிறது 



 

குளச்சல் நகராட்சி 

  குளச்சல் நகராட்சி மன்றத்தின் டிசம்பர் மாத  அவசரக்கூட்டம் 14.12.2021 ஆம் தததி 
பிற்பகல் 4.00 மணிக்கு நடடபபற்றது. 
 
பபாருள் எண்.1  

நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் பசன்டன, கடிதம் ந.க.எண்..31116/2021/அம்ருட்-2   

நாள்:06.12.2021-ல் இந்நகராட்சியில் 15-வது நிதிக்குழு  மானியம்  (Tied & Un Tied 

Grant) 2021-22 -ன் கீழ், தமற்காணும் திட்ட வழிகாட்டு பநறிமுடறகளின் படி, 

ரூ.42,00,000/- மதிப்படீ்டில் கீழ்காணும் பணியிடன தமற்பகாள்வதற்கு அனுமதி 

வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

S. 
No. 

Grant 
Details 

Name of the Work Estimated 
cost 

Grant 
allocated (in 
lakh) 

Remarks 

1. Tied Grant 
(50% W.S) 

Construction of 2 lakh litre 
capacity Sump and Providing 
pipe line linking to sump, 
Borewell and OHT at 
Palathankarai near 
Vellipillayar kovil in Colachel 
Municipality.  

42.00 42.00 Out of Rs.42.00 
Lakh, Rs.42.00 
Lakh approved to 
take up one work 
under Tied 
component 
Balance - Nil 

 

 தமலும் திட்ட வழிகாட்டு பநறிமுடறகளில் குறிப்பிடாத பணிகளுக்கு அனுமதி 
மறுக்கப்பட்டுள்ளதால், மறுக்கப்பட்ட பணிகள் தமற்பகாள்ள கூடாது எனவும் 
பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமற்படி விவரங்கள் மன்றத்தின் தகவலுக்கும், பதிவிற்கும் 
டவக்கப்படுகிறது. 

தீர்மானம் எண்.2634 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 

பபாருள் எண்.2 

      efuh£Á ã®thf Miza®, brd¦id mt®fsJ foj« e.f.v©.23688/2021/IT, 

ehŸ:08.11.2021-y¦ bjçé¤Js¦sthW, தமிழ்நாடு தகவல் பதாழில் நுட்ப மின்னணு தசடவ 

வழங்கல் விதிகள் 2016 (Tamil Nadu Information Technology, Electronic Service Delivery Rules 2016) விதி 5, 

துடண விதி (1)-ன் மூலம் குளச்சல் நகராட்சியின் கீதழ குறிப்பிட்டுள்ள தசடவகள், 



அட்டவடணயில் பதரிவித்துள்ளபடி மின்னணு தசடவ விநிதயாக (Electronic Service Delivery 

System) அடமப்பின் கிழ் https://tnurbanepay.tn.gov.in/ என்ற இடணயதளம் வாயிலாக 

வழங்கப்படுகிறது என்ற தகவல் மன்றத்தின் பார்டவக்கும் ஒப்புதலுக்கும். 

 

Notification 

 In the exercise of the powers conferred by sub-rule [1] of rule 5 of the Tamil Nadu 

Information Technology, Electronic Service Delivery Rules-2016, Commissioner, Colachel 

Municipality, hereby notifies the public services specified in column [2] of the Table below to 

be the services that can be delivered through electronic mode under the Electronic Service 

Delivery System and the other relevant particulars as specified in column [3] thereof: 

Sl. No. Name of the public services that can be delivered 

through Electronic mode 

Designated officer for the 

delivery of the service 

 (1)  (2) (3) 

1 Water 

Charges 

i New Water Connection Municipal Commissioner 

ii Payment for New Water 

Supply Connection 

Municipal Commissioner 

3 Apply for 

NOC / 

Clearance 

i Application for movie 

shooting 

Municipal Commissioner 

  ii NOC for Water Connection 

(Industrial) 

Municipal Commissioner 

  iii Movie shooting Payment Municipal Commissioner 

  iv NOC for Movie Shooting Municipal Commissioner 

4 Sanitation 

Certificate 

i Sanitation certificate Municipal Commissioner 

5 Building Plan 

Approval 

i Building Plan Work Progress Municipal Commissioner 

  ii Building Plan Work Progress 

last story 

Municipal Commissioner 



  iii Complete report for Tax 

assessment 

Municipal Commissioner 

  iv Layout approval Payment Municipal Commissioner 

  v Layout approval Request Municipal Commissioner 

  vi Notice for Commencement 

work 

Municipal Commissioner 

  vii Permission for demolition 

for building  

Municipal Commissioner 

  viii Planning permission with 

building license payment 

Municipal Commissioner 

  ix Planning permission with 

building license [Below 12 

Mts] 

Municipal Commissioner 

  x Planning permission with 

building license [Below 1200 

Sq.ft.] 

Municipal Commissioner 

  xi Registration of 

professionals / Developers  

Municipal Commissioner 

  xii Registration of  

professionals / Developers 

Certificate 

Municipal Commissioner 

  xiii Renewal Building Plan 

Request  

Municipal Commissioner 

     

     

  xiv Renewal Building Plan 

Payment 

Municipal Commissioner 

  xv Renewal Registration of 

Professional / Developer 

Municipal Commissioner 



  xvi Request for machinery 

License 

Municipal Commissioner 

6 Trade License i Trade Registration - Search Municipal Commissioner 

  ii Trade Renewal - Search Municipal Commissioner 

7 Property Tax i View Assessment History Municipal Commissioner 

  ii View Assessment  Municipal Commissioner 

8 Profession 

Tax 

i New Assessment request Municipal Commissioner 

  ii Return Submission Municipal Commissioner 

9 Birth & Death i My Certificate Municipal Commissioner 

10 Road Cutting i Road Cutting Permission Municipal Commissioner 

  ii Road Cutting Payment Municipal Commissioner 

 

mYtyf¡F¿¥ò :-  1. nkw¦gom¿é¡ifæidkht£lmuÁjêy¦ 

Áw¥òbtëplhfbtëælkd¦w« K‹ mDkÂtH§fyh«. 

2. nkw¦gom¿é¡ifæidbtëæl MF« bryéd« %.8000/-

w¦Fkd¦w« K‹ mDkÂtH§¦fyh«. 

            

                       (e.f.v©.1474/2021/AP) 

 தீர்மானம் எண்.2635 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

       
        

  



குளச்சல் நகராட்சி 

  குளச்சல் நகராட்சி மன்றத்தின் டிசம்பர் மாத  அவசரக்கூட்டம் 16.12.2021 ஆம் தததி 
பிற்பகல் 4.00 மணிக்கு நடடபபற்றது. 
 
பபாருள் எண்.1  

நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் பசன்டன, பசயல்முடறகள் ந.க.எண்.31442/2021/E3  
நாள் 15.12.2021-ன் படி, இந்நகராட்சிக்கு தபரிடர் தமலாண்டம – வடகிழக்கு பருவமடழ 

2021 State Disaster Response Fund (SDRF) 2021-22-ன் கீழ்,  இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட 
கீழ்க்கண்ட பழுதடடந்த சாடலகளுக்கு தற்காலிக சீரடமப்பு பணிகள் தமற்பகாள்வதற்கு 
நிதி ஒதுக்கீடு பசய்து, நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

S.     

No 

Name of the Work & Location / 

Street Name 
Unicode 

Length 

in Km 
Width 

Estimate  

 (Rs in 

lakh) 

1 4 5 6 7 8 

1 

Providing B.T patch work and 

Renewal of B.T Road at 

Vellipillaiyar Kovil to Kottilpadu 

in Colachel Municipality. 

148004R032, 

148004R036 
0.450 4.50 8.10 

2 

Providing B.T patch work and 

Renewal of B.T Road at Tsunami 

Colony to Malikakinaru Road in 

Colachel Municipality. 

148004R037 0.600 4.00 9.60 

3 

Providing B.T patch work and 

Renewal of B.T Road at 

Palathankarai to Parnattivilai 

Road in Colachel Municipality. 

148002R013 0.380 4.00 6.08 

4 

Restoration of cement concrete 

Road at Palathankarai to 

Vellipillaiyar kovil Road in 

Colachel Municipality. 

148002S003 0.331 4.50 7.82 

5 

Restoration of cement concrete 

Road at Azad Nagar Road to 

Palli Road in Colachel 

Municipality. 

148004L031 0.290 4.50 6.85 

6 

Providing B.T patch work and 

Renewal of B.T Road at Palli 

Road in Colachel Municipality. 

148004R025 0.850 7.00 23.80 



7 

Providing B.T patch work and 

Renewal of B.T Road at Harbour 

Road in Colachel Municipality. 

148007R050, 

148008R052 
0.800 7.00 22.40 

8 

Providing Cement concrete road 

at Asarimar street in Colachel 

Municipality. 

148003R022 0.600 4.50 14.18 

9 

Providing B.T patch work and 

Renewal of B.T Road at VKP 

School to Parnitivilai Road 

Colachel Municipality. 

148002R012 0.370 5.40 7.99 

10 

Restoration of cement concrete 

Road at Thumbakadu cross 

street Colachel Municipality. 

148002L015 0.165 3.00 2.60 

11 

Restoration of cement concrete 

Road at Sannathi street in 

Colachel Municipality. 

148002R016 0.070 4.90 1.80 

12 

Restoration of paver block road 

at Chettiatheru in Colachel 

Municipality. 

148003S008 0.208 3.00 2.65 

13 

Providing BT patch work and 

Renewal of B.T Road at 

Nesavalar Main Street in 

Colachel Municipality 

148019R070 0.250 7.00 7.00 

14 

Restoration of cement concrete 

Road at Velliyakulam road in 

Colachel Municipality. 

148023S059 0.428 4.00 9.00 

15 

Restoration of cement concrete 

Road at KSSS Colony in 

Colachel Municipality. 

148004R035 0.625 4.00 13.13 

16 

Restoration of cement concrete 

Road at Asarimar street in 

Colachel Municipality 

148005R031 0.182 4.00 3.82 

17 

Restoration of cement concrete 

Road at Port street in Colachel 

Municipality 

148012S032 

148013S033 

148013L063 

0.446 3.00 7.02 

    TOTAL 7.045   154.00 

    
 தமற்காணும் விவரங்கள் மன்றத்தின் தகவலுக்கும், பதிவிற்கும் டவக்கப்படுகிறது. 

 
                 ந.க.எண்.1340/2021/இ1 



தீர்மானம் எண்.2636 பார்டவயிட்டு பதிவு பசய்யப்பட்டது. 

 

பபாருள் எண்.2 

  இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட சாஸ்தான்கடர பிரதான சாடலயிலிருந்து நடுகள்ளியடடப்பு 

சாடலக்கு பசல்லும் நுடழவு பகுதியில் (Entrance) அடமந்துள்ள சிறுபாலம் முழுவதும் 

கல் மற்றும் மண் நிரம்பி அடடப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் மடழநீர் பசல்ல முடியாமல் 

ததங்கி உள்ளது. தமலும் தமற்படி சிறுபாலத்டத ஒட்டி சாஸ்தான்கடர பிரதான 

சாடலயில் அடமந்துள்ள பநடுஞ்சாடல துடறக்கு பசாந்தமான சிறு பாலத்திலும் 

அடடப்பு ஏற்பட்டதால், சுகாதார பணியாளர்களால் அடடப்பிடன சரி பசய்ய இயலாத 

நிடலயில், Compressure-ஐ பயன்படுத்தி அடடப்புகடள சரி பசய்ய முயன்ற தபாது 

அடடப்புக்கடள நீக்க முடியாக நிடலய ஏற்பட்டது. இதனால் தமற்படி பகுதியில் மடழநீர் 

மற்றும் கழிவு நீர் ததங்கி, துர்நாற்றம் வசீி வருவதால், பபாது சுகாதார சீர் தகடு 

ஏற்பட்டுள்ளது. எனதவ பபாது நலன் கருதி, சா”ஸ்தான்கடர பிரதான சாடலயில் நடு 

கள்ளியடடப்பு பகுதியில் ஏற்னதவ அடமந்துள்ள சிறுபாலத்டத உடடத்து புதிதாக 

சிறுபாலம் அடமத்து, சிறுபாலத்தின் இருபுறமும் மண் நிரம்புவடத தடுப்பதற்காக சிறிது 

தூரம் வடர புதிதாக வடிகால் ஓடட அடமக்கும் பணிகடள ரூ.2,00,000/- மதிப்படீ்டில் 

நகராட்சி பபாது நிதியின் கீழ் தமற்பகாள்வதற்கு மன்ற அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 

 .          ந.க.எண்.1441/2021/இ1 

தீர்மானம் எண்.2637 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 

பபாருள் எண்.3 
 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட மீன்பிடித் துடறமுகத்தின் அருகில் கழிவு நீர் பசல்லும் 

இடத்தில் உறிஞ்சு குழி (Leach pit) அடமத்தல் பணியிடன ரூ.3,40,000/- மதிப்படீ்டில் 

நகராட்சி பபாது நிதியிலிருந்து தமற்பகாள்வதற்கு மன்றம் தனது தீர்மானம் எண்.2613 நாள் 

18.11.2021-ன் மூலம் ஒப்/புதல் வழங்கியுள்ளது. அதன் அடிப்படடயில், தமற்படி பணிக்கு 

26.11.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், பபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் 
ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

1. திரு.T.இரவநீ்திரன் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.006% குடறவு 
(ரூ.2,79,908.70/-) 

2. திரு.சி.ததவராஜ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.98% அதிகம் 
(ரூ.2,82,680/-) 

  



 தமற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.T.இரவநீ்திரன் ஒப்பந்ததாரர் மதிப்படீ்டட 

விட 0.006% குடறவான ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்ற அனுமதி 
தவண்டப்படுகிறது. 

             ந.க.எண்.1336/2021/இ1 

தீர்மானம் எண்.2638 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

பபாருள் எண்.4 

 நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், பசன்டன பசயல்முடறகள் ந.க.எண்.27519-6/2021/பி2 
நாள் 16.12.2021-ன் படி, இந்நகராட்சியில் நமக்கு நாதம திட்டம் 2021-22-ன் கீழ், ரூ.4.60 
இலட்சம் மதிப்படீ்டில் (அரசு நிதி ரூ.3.08 இலட்சம் + பபாது மக்கள் பங்களிப்பு ரூ.1.52 
இலட்சம்) துடறமுகத்பதரு தபார் பவற்றித்தூண் பூங்காவில் தமம்பாட்டுப்பணிகள் 
தமற்பகாள்வதற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ள விவரம் மன்றத்தின் பார்டவக்கும், 
பதிவிற்கும் டவக்கப்படுகிறது. 

             ந.க.எண்.இ1/1845-1/2021 

தீர்மானம் எண்.2639 பார்டவயிட்டு பதிவு பசய்யப்பட்டது. 

 

பபாருள் எண்.5 

 இந்நகராட்சி ஆடணயர் அவர்களின் 06.12.2021 ஆம் தததிய தநரடி 
அறிவுடரயின்படி, நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக மண்டல 
இயக்குநர் ஆகிதயாரால் நடத்தப்படும் காபணாளி ஆய்வு கூட்டங்களில் தடங்கலின்றி 
கலந்து பகாள்வதற்கு ஏதுவாக, நகர்மன்றத் தடலவர் அடறயில் கணினி மற்றும் தகமரா 

அடமப்பதற்கான மின்வசதி (Wiring) மற்றும் தகபிள் (Network) வசதி பசய்வதற்கு 

ததடவயான Network cable, Computer, camera –க்கான Wiring materials ஆகியடவ 

அலுவலக இருப்பில் இல்லாத காரணத்தால், 08.12.2021 ஆம் தததிய காபணாளி ஆய்வில் 
கலந்துக் பகாள்ள தவண்டியதன் அவசர அவசியம் கருதி, தமற்படி பபாருட்கள் உள்ளூர் 
நிறுவனத்திடமிருந்து திரு.L,பிரபாகரன் மின்கம்பியாளரால் வாங்கப்பட்டு,பணி 
தமற்பகாள்ளப்பட்டது. தமற்படி பணி தமற்பகாள்வதற்கு ததடவயான பபாருட்கடள 

வாங்கிய வடகயில், அதற்கான பசலவினம் ரூ.5375/- திருமதி.S.பிரம்மசக்தி, பபாதுப்பணி 
தமற்பார்வயாளரால் வழங்கப்பட்டுள்ளதால், தமற்படி பதாடகயிடன நகராட்சி பபாது 
நிதியிலிருந்து அன்னாருக்கு வழங்க மன்ற அனுமதி தவண்டப்படுகிறது. 

                  ந.க.எண்.1441-1/2021/இ1 

தீர்மானம் எண்.2640 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 



பபாருள் எண்.6 

 இந்நகராட்சியில், கடலஞர் நகர்ப்புற தமம்பாட்டுத் திட்டம் : 2021-22-ன் கீழ், 

ரூ.49.00 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் வார்டு எண்.7 இந்திரா காலனி பகுதியில் புதிதாக பூங்கா 

அடமத்தல் பணிக்கான குறுகிய கால ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பிடன 24.11.2021 ஆம் 
தததிய தினத்தந்தி நாளிதழின் பதிப்பில் பவளியிட்ட வடகயில், அதற்கான விளம்பர 

கட்டணம் ரூ.13,419/-ஐ பசலுத்த தகட்டு, பட்டியல் எண்.2122 NGL 391006568 நாள் 

24.11.2021 வரப்பபற்றுள்ளது. எனதவ தமற்படி பதாடகயிடன தற்தபாது நகராட்சி பபாது 
நிதியிலிருந்து வழங்கவும், திட்ட நிதி பபறப்பட்ட பின்னர், பபாது நிதிக்கு மாற்றம் 
பசய்யவும் மன்ற அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 

                            ந.க.எண்.1051-1/2021/இ1 

தீர்மானம் எண்.2641 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 

பபாருள் எண்.7 

 இந்நகராட்சியில், 15-வது நிதிக்குழு மானியம் (Un Tied Grant Ist & IInd installment) 
2020-21-ன் கீழ், ரூ.29.00 இலட்சம் மதிப்படீ்டில், Cost of Retaining wall @ Matha colony to 
Kalimar @ joining place of Pampoori Vaikkal பணிக்கான குறுகிய கால ஒப்பந்தப்புள்ளி 

அறிவிப்பிடன தினமலர் நாளிதழின் 24.11.2021 ஆம் தததிய பதிப்பில் பவளியிட்ட 

வடகயில், அதற்கான விளம்பரக் கட்டணம் ரூ.13,356/-ஐ பசலுத்த தகட்டு பட்டியல் எண்.  

NG 3651 நாள் 24.11.2021 வரப்பபற்றுள்ளது. எனதவ தமற்படி பதாடகயிடன தற்தபாது 
நகராட்சி பபாது நிதியிலிருந்து வழங்கவும், திட்ட நிதி பபறப்பட்ட பின்னர் பபாது நிதிக்கு 
மாற்றம் பசய்யவும் மன்ற அனுமதி தவண்டப்படுகிறது. 

             ந.க.எண்.1338/2021/இ1 

தீர்மானம் எண்.2642 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

  



குளச்சல் நகராட்சி 

  குளச்சல் நகராட்சி மன்றத்தின் டிசம்பர் மாத  சாதாரணக்கூட்டம் 31.12.2021 ஆம் 
தததி பிற்பகல் 4.00 மணிக்கு நடடபபற்றது. 
பபாருள் எண்.1  

 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட மீன்பிடித்துடறமுகத்தின் குடியிருப்புகளின் கழிவு நீர் 
கலப்படத தவிர்த்து, மீன்பிடித்துடறமுகத்டத சுகாதாரமாக டவத்திருக்க, கழிவு நீர் 
குழாய்கடள நகராட்சி வடிகால் ஓடடயில் இடணக்க நடவடிக்டக தமற்பகாள்ளுமாறு 
குமரி மாவட்ட விடசப்படகு மீன்பிடிப்பவர் நலச்சங்கத்தினரால் கன்னியாகுமரி மாவட்ட 

ஆட்சித் தடலவரிடம் தகாரிக்டக மனு அளிக்கப்பட்டதன் அடிப்படடயில், 17.12.2021 அன்று 
மாவட்ட ஆட்சித்தடலவர் அவர்களால் தநராய்வு தமற்பகாள்ளப்பட்ட தபாது, 
குடியிருப்புகளிலிருந்து பவளிதயறும் கழிவு நீடர மீன்பிடி துடறமுகத்தில் கலப்படத 

தடுக்கும் வடகயில் Leach pit அடமக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி மரமடி பகுதியில் 

மீன்பிடித்துடறமுகத்தின் தமற்கு பகுதியில் (Maramady Fishing campus west side) உறிஞ்சு 

குழி அடமக்கும் பணியிடன ரூ.2,80,000/- மதிப்படீ்டில் நகராட்சி பபாது நிதியின் கீழ் 
தமற்பகாள்ள மன்ற அனுமதி தவண்டப்படுகிறது.      
                                                 ந.க.எண்.1391-1/2021/இ1 

தீர்மானம் எண்.2643 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

பபாருள் எண்.2 
 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் அடமந்துள்ள சமுதாய கழிவடறகள் மற்றும் 

பபாது கழிவடற ஆகியவற்றில் மறு சீரடமப்பு பணிகடள, Operation & Maintenance Gap 
Filling Interest Fund –ன் கீழ், ரூ.7.50 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் (சமுதாய கழிவடற ரூ.1.50 
இலட்சம் + 3 பபாது கழிவடறகள் ரூ.6.00 இலட்சம் ) தமற்பகாள்வதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு 

பசய்யப்பட்ட விவரம் மன்றத் தீர்மானம் எண்.2621 நாள் 29.11.2021-ன் படி, மன்றத்தால் 

பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படடயில் தமற்படி திட்டப்பணிகளுக்கு 16.12.2021 
அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், 3 எண்ணம் பபாது கழிவடறகள் ரூ.6.00 இலட்சம் 
மதிப்படீ்டில் மறு சீரடமத்தல் பணிக்கு பபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு 
பட்டியல் பின்வருமாறு, 

1. திரு.சி.சுதரஷ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.01% குடறவு 
(ரூ.5,27,850.62/-) 

2. திரு.T.இரவநீ்திரன் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.33% அதிகம் 
(ரூ.5,29,632/-) 

 தமற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.சி.சுதரஷ் ஒப்பந்ததாரர் மதிப்படீ்டட விட 

0.01% குடறவாக அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்ற 
அனுமதி தவண்டப்படுகிறது.                                                

                                                                    ந.க.எண்.1127/2021/இ1 



தீர்மானம் எண்.2644 குடறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 

பபாருள் எண்.3 
 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் அடமந்துள்ள 1 எண்ணம் சமுதாய கழிவடறயில் 

ரூ.1.50 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் மறு சீரடமப்பு பணிகள் தமற்பகாள்வதற்கு, 16.12.2021 
அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், பபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு 
பட்டியல் பின்வருமாறு, 

1. திரு.சி.சுதரஷ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.01% குடறவு 
(ரூ.1,37,149.90/-) 

2. திரு.T.இரவநீ்திரன் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 12.74% அதிகம் 
(ரூ.1,54,649/-) 

 தமற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.சி.சுதரஷ் ஒப்பந்ததாரர் மதிப்படீ்டட விட 

0.01% குடறவாக அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்ற 
அனுமதி தவண்டப்படுகிறது. 

         ந.க.எண்.1127/2021/இ1 

தீர்மானம் எண்.2645 குடறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்கப்பட்டது. 

 

பபாருள் எண்.4 

 இந்நகராட்சிக்கு பசாந்தமான காமராெர் தபருந்து நிடலய கடட எண்கள். 
13,14,22,36,37,38,39 கடலஞர் கருணாநிதி வணிகவளாக கடட எண்கள் 6,33 முதல் 40,47 
முதல் 52, 57 முதல் 64 கவியரசு கண்ணதாசன் வணிக வளாக கடட எண்கள்.25,32 
மற்றும் நவனீ மீன்சந்டத தடரதளம் 3,4,6,7 முதல் தளம் கடட எண். 6 ஆகிய 

கடடகளுக்கு 09.12.2021-ல் அன்று பபாது ஏலம் நடடபபற்றது. பபாது ஏலத்தில் கலந்து 
பகாண்டவர்கள் விவரம் பின்வருமாறு, 

நவனீ மீன்சந்டத தடரதளம் கடட எண்.7 
வ. 
எண் 

கடட எண். ஏலத்தாரர் பபயர் தகட்கப்பட்டுள்ள 
ஏலக்தகள்வி 
(மாதம் 1/-க்கு) 
ெி.எஸ்.டி தவிர 

உயர்ந்தபட்ச 
ஏலக்தகள்வி 

மற்றும் 
ஏலத்தாரர் பபயர் 

1 2 3 4 5 
1 தடரதளம் 7 பசய்யது 5700/- 57200/- 

(பசய்யது) 
 
 தமற்காணும் கடடகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி எவரும் அளிக்கவில்டல. தமற்படி 
கடடக்கு ஏலத்தில் ஒதர ஒரு நபர் மட்டுதம கலந்து பகாண்டார். கடடக்கு உயர்ந்தபட்ச 



ஏலக்தகள்வியாக கலம் (4)-ல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ள ஏலக்தகள்வி மன்றத்தின் பார்டவக்கும், 
ஏலம் தபாகாத காமராெர் தபருந்து நிடலய கடட எண்கண்.13,14,22,36,37,38,39 கடலஞர் 
கருணாநிதி வணிக வளாக கடட எண்கள்.6,33 முதல் 40,47 முதல் 52,57 முதல் 64, 
கவியரசு கண்ணதாசன் வணிக வளாக கடட எண்கள்.25,32 மற்றும் நவனீ மீன்சந்டத 
தடரதளம் 3,4,6 முதல் தளம் 6 ஆகிய கடடகடள மறு ஏலம் விடவும் மன்றத்தின் 
அனுமதிக்காக டவக்கப்படுகிறது. 
          ந.க.எண்.01/2020/அ3 

தீர்மானம் எண்.2646 அனுமதிக்கப்படுகிறது.  
1) கடட எண்.7 
2) ஏடனய கடடகள் மறு ஏலம் விட அனுமதிக்கப்படுகிறது. 
 

பபாருள் எண்.5 

 இந்நகராட்சிக்கு பசாந்தமான கடலஞர் கருணாநிதி வணிக வளாக கடட எண்கள். 

22,26,27,28,30 ஆகிய கடடகளுக்கு குத்தடக காலம் 30.11.2021 உடன் மூன்று ஆண்டுகள் 

முடிவடடந்து விட்டது. தமலும் கடலஞர் கருணாநிதி வணிக வளாக கடட எண்.29 
மற்றும் டீ ஸ்டால் ஆகியவற்றிற்கு குத்தடக காலம் 31.12.2021 உடன் மன்று ஆண்டுகள் 
முடிவடடகிறது. தமற்படி கடடகளுக்கு குத்தடக உரிமம் புதுப்பித்தல் கட்டணமாக 

ரூ.1000/- வதீம் பசலுத்தப்பட்டுள்ளது. கடலஞர் கருணாநிதி வணிக வளாக கடட 

எண்கள்.22,26,27,28,30 ஆகிய கடடகளுக்கு 01.12.2021 முதல் 30.11.2024 வடரக்கும், 

தமலும் கடலஞர் கருணாநிதி வணிக வளாக கடட எண்.29 மற்றும் டீ ஸ்டால் 

கடடகளுக்கு 01.01.2022 முதல் 31.12.2024 வடரக்கும் மாத வாடடகயில் 15% உயர்வு 
பசய்து கீழ்காணும் விபரப்படி வரி உயர்வு பசய்திட மன்ற அனுமதி தவண்டப்படுகிறது. 

கடலஞர் கருணாநிதி வணிக வளாக கடடகள். 

வ. 
எண் 

கடட  
எண் 

வரிவிதிப்பு 
எண் 

வரிவிதிப்பாளர் 
பபயர் 

தற்தபாடதய 
மாத வாடடக 
(G.S.T தவிர) 

15% வரி 
உயர்வு 
பசய்த 
வாடடக 

வரிஉயர்வு 
பசய்யப்பட்ட 
பின்னர் மாத 
வாடடக 
(G.S.T தவிர) 
 

1 22 148/2011001 தாகிர் உதசன் 3600/- 540/- 4140/- 
2 26 148/2012001 அப்துல் ரகீம் 3600/- 540/- 4140/ 
3 27 148/BD01/00006 ொண் 3600/- 540/- 4140/ 
4 28 148/BD01/00003 சித்திக் 3600/- 540/- 4140/ 
5 30 148/BD01/00004 அப்துல் அெிஸ் 3600/- 540/- 4140/ 
6 29 148/BD01/00005 அப்துல் அெிஸ் 3600/- 540/- 4140/ 
7 டீ 

ஸ்டால் 
148/BD01/00001 பெசி பெனட் 7000/- 1050/- 8050/- 

  

          ந.க.எண்.01/2020/அ3 



தீர்மானம் எண்.2647 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

 

பபாருள் எண்.6 

 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட மாதா காலனி பதருவில் உள்ள கதவு எண்.15-92/1 
வரிவிதிப்பு எண்.148/015/00215 பசாத்துவரி திரு.திபூர்த்தியுஸ் என்பவர் பபயரில் உள்ளது. 

கட்டிடத்திற்கு 2003-2004 முதலாம் அடரயாண்டு முதல் பசாத்துவரி விதிக்கப்பட்டது. 
ஆனால் கட்டிடத்திற்கு வரிதமல் முடறயடீ்டு குழுவால் வரி குடறவு பசய்யப்பட்டதால் 
தணிக்டகயில் தடட எழுப்பப்பட்டடத பதாடர்ந்து வரி உயர்வு பசய்யப்பட்டது. குடறவு 
பசய்யப்பட்ட வரி உயர்வு பசய்யப்பட்டதால் திரு.திபுர்த்தியூஸ் என்பவர் உயர்நீதிமன்ற 

மதுடர கிடளயில் W.P 6396/2021 நாள் 26.03.2021-ல் வழக்கு பதாடுத்தார். எனதவ 

இந்நகராட்சி சார்பாக உயர்நீதிமன்ற மதுடர கிடளயில் அட்வதகட் திரு.A.ஆதிமல 

பாண்டியன் ஆெரானார். தமற்படி வழக்கு 26.06.2021 வழக்கு தள்ளுபடி பசய்யப்பட்டது 
வழக்கு பதாடர்பாக ஆெரான வடகயில் திரு.A.ஆதிமல பாண்டியன் அட்வதகட்க்கு 

ரூ.10,000/- தகட்டு தகட்பு வரப்பபற்றுள்ளது. தமற்படி நபருக்கு (திரு.A.ஆதிமல பாண்டியன் 

அட்வதகட்) ரூ.10,000/- வழங்க மன்ற அனுமதி தவண்டப்படுகிறது. 

            ந.க.எண.4826/2021/அ1 

தீர்மானம் எண்.2648 அனுமதிக்கப்படுகிறது 

பபாருள் எண்.7 

    இந்நகராட்சிக்கு, வடகிழக்கு பருவமடழ 2021-மாநில தபரிடர் நிவாரண நிதி 

2021-22-ன் கீழ், கனமடழயினால் தசதமடடந்த சாடலகளின் மறு சீரடமப்பு பணிகளுக்காக 

ரூ.154.00 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் 17 எண்ணம் பணிகள் தமற்பகாள்வதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு 

பசய்யப்பட்ட விவரம் மன்றத் தீர்மானம் எண்.2636 நாள் 16.12.2021-ன் படி மன்றத்தால் 
பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படடயில், சன்னதி பதரு பகுதியில் சிபமண்ட் 

காங்கிரீட் சாடலயில் மறு சீரடமப்பு பணியிடன ரூ.1.80 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் 

தமற்பகாள்வதற்கு 30.12.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், பபறப்பட்ட 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

1. திரு.சி.ததவராஜ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.003% குடறவு 
(ரூ.1,55,894.71/-) 

2. திரு.T.இரவநீ்திரன் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.04% அதிகம் 
(ரூ.1,55,975.30/-) 

  தமற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.சி.ததவராஜ் ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.003% குடறவாக அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு 
வழங்க மன்ற அனுமதி தவண்டப்படுகிறது. 



                ந.க.எண்.1340/2021/இ1 

தீர்மானம் எண்.2649 குடறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 

பபாருள் எண்.8 

    இந்நகராட்சிக்கு, வடகிழக்கு பருவமடழ 2021-மாநில தபரிடர் நிவாரண நிதி 

2021-22-ன் கீழ், கனமடழயினால் தசதமடடந்த சாடலகளின் மறு சீரடமப்பு பணிகளுக்காக 

ரூ.154.00 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் 17 எண்ணம் பணிகள் தமற்பகாள்வதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு 

பசய்யப்பட்ட விவரம் மன்றத் தீர்மானம் எண்.2636 நாள் 16.12.2021-ன் படி மன்றத்தால் 
பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படடயில், தும்பக்காடு குறுக்கு பதருவில் சிபமண்ட் 

காங்கிரீட் சாடலயில் மறு சீரடமப்பு பணியிடன ரூ.2.60 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் 

தமற்பகாள்வதற்கு 30.12.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், பபறப்பட்ட 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

 

1. திரு.சி.சுதரஷ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.01% குடறவு 
(ரூ.2,25,588.70/-) 

2. திரு.T.இரவநீ்திரன் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.31% அதிகம் 
(ரூ.2,26,310/-) 

  

 தமற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு. சி.சுதரஷ் ஒப்பந்ததாரர் மதிப்படீ்டட விட 

0.01% குடறவாக அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்ற 
அனுமதி தவண்டப்படுகிறது. 

                ந.க.எண்.1340/2021/இ1 

தீர்மானம் எண்.2650 குடறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 

பபாருள் எண்.9 

    இந்நகராட்சிக்கு, வடகிழக்கு பருவமடழ 2021-மாநில தபரிடர் நிவாரண நிதி 

2021-22-ன் கீழ், கனமடழயினால் தசதமடடந்த சாடலகளின் மறு சீரடமப்பு பணிகளுக்காக 

ரூ.154.00 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் 17 எண்ணம் பணிகள் தமற்பகாள்வதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு 

பசய்யப்பட்ட விவரம் மன்றத் தீர்மானம் எண்.2636 நாள் 16.12.2021-ன் படி மன்றத்தால் 
பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படடயில், பசட்டியத் பதருவில் தபவர் பிளாக் 

சாடலயில் மறு சீரடமப்பு பணியிடன ரூ.2.65 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் தமற்பகாள்வதற்கு 

30.12.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், பபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் 
ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 



 

 

1. திரு.சி.ததவராஜ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.005% குடறவு 
(ரூ.2,29,874.28/-) 

2. திரு.சி.சந்திரதசகர் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.05% அதிகம் 
(ரூ.2,29,992/-) 

  

 தமற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.சி.ததவராஜ் ஒப்பந்ததாரர் மதிப்படீ்டட விட 

0.005% குடறவாக அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்ற 
அனுமதி தவண்டப்படுகிறது. 

                ந.க.எண்.1340/2021/இ1 

தீர்மானம் எண்.2651 குடறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 

பபாருள் எண்.10 

    இந்நகராட்சிக்கு, வடகிழக்கு பருவமடழ 2021-மாநில தபரிடர் நிவாரண நிதி 

2021-22-ன் கீழ், கனமடழயினால் தசதமடடந்த சாடலகளின் மறு சீரடமப்பு பணிகளுக்காக 

ரூ.154.00 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் 17 எண்ணம் பணிகள் தமற்பகாள்வதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு 

பசய்யப்பட்ட விவரம் மன்றத் தீர்மானம் எண்.2636 நாள் 16.12.2021-ன் படி மன்றத்தால் 
பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படடயில், ஆசாரிமார் குறுக்குத் பதருவில் சிபமண்ட் 

காங்கிரீட் சாடலயில் மறு சீரடமப்பு பணியிடன ரூ.3.82 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் 

தமற்பகாள்வதற்கு 30.12.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், பபறப்பட்ட 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

1. திரு.சி.ததவராஜ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.01% குடறவு 
(ரூ.3,35,531.15/-) 

2. திரு.சி.சந்திரதசகர் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.11% அதிகம் 
(ரூ.3,35,935/-) 

  

 தமற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.சி.ததவராஜ் ஒப்பந்ததாரர் மதிப்படீ்டட விட 

0.01% குடறவாக அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்ற 
அனுமதி தவண்டப்படுகிறது. 

                ந.க.எண்.1340/2021/இ1 

தீர்மானம் எண்.2652 குடறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 



பபாருள் எண்.11 

    இந்நகராட்சிக்கு, வடகிழக்கு பருவமடழ 2021-மாநில தபரிடர் நிவாரண நிதி 

2021-22-ன் கீழ், கனமடழயினால் தசதமடடந்த சாடலகளின் மறு சீரடமப்பு பணிகளுக்காக 

ரூ.154.00 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் 17 எண்ணம் பணிகள் தமற்பகாள்வதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு 

பசய்யப்பட்ட விவரம் மன்றத் தீர்மானம் எண்.2636 நாள் 16.12.2021-ன் படி மன்றத்தால் 
பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படடயில், பாலத்தன்கடர முதல் பர்னட்டிவிடள 

வடர தார் சாடலயில் ஒட்டுப்பணிகள் மற்றும் புதுப்பித்தல் பணிகடள ரூ.6.08 இலட்சம் 

மதிப்படீ்டில் தமற்பகாள்வதற்கு 30.12.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், 
பபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

1. திரு.A.பிரான்சீஸ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 1.34% அதிகம் 
(ரூ.5,42,176/-) 

2. திரு.T.இரவநீ்திரன் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.02% குடறவு 
(ரூ.5,34,919.75/-) 

 தமற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.T.இரவநீ்திரன் ஒப்பந்ததாரர் மதிப்படீ்டட 

விட 0.02% குடறவாக அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்ற 
அனுமதி தவண்டப்படுகிறது. 

                ந.க.எண்.1340/2021/இ1 

தீர்மானம் எண்.2653 குடறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 

பபாருள் எண்.12 

    இந்நகராட்சிக்கு, வடகிழக்கு பருவமடழ 2021-மாநில தபரிடர் நிவாரண நிதி 

2021-22-ன் கீழ், கனமடழயினால் தசதமடடந்த சாடலகளின் மறு சீரடமப்பு பணிகளுக்காக 

ரூ.154.00 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் 17 எண்ணம் பணிகள் தமற்பகாள்வதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு 

பசய்யப்பட்ட விவரம் மன்றத் தீர்மானம் எண்.2636 நாள் 16.12.2021-ன் படி மன்றத்தால் 
பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படடயில், ஆசாத் நகர் முதல் பள்ளி தராடு வடர 

சிபமண்ட் காங்கிரீட் சாடலயில் மறு சீரடமப்பு பணிகடள ரூ.6.85 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் 

தமற்பகாள்வதற்கு 30.12.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், பபறப்பட்ட 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

1. திரு.A.பிரான்சீஸ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.01% குடறவு 
(ரூ.6,03,396.55/-) 

2. திரு.T.இரவநீ்திரன் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.30% அதிகம் 
(ரூ.6,05,271/-) 

 



 தமற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.A.பிரான்சீஸ் ஒப்பந்ததாரர் மதிப்படீ்டட விட 

0.01% குடறவாக அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்ற 
அனுமதி தவண்டப்படுகிறது. 

                ந.க.எண்.1340/2021/இ1 

தீர்மானம் எண்.2654 குடறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 

பபாருள் எண்.13 

    இந்நகராட்சிக்கு, வடகிழக்கு பருவமடழ 2021-மாநில தபரிடர் நிவாரண நிதி 

2021-22-ன் கீழ், கனமடழயினால் தசதமடடந்த சாடலகளின் மறு சீரடமப்பு பணிகளுக்காக 

ரூ.154.00 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் 17 எண்ணம் பணிகள் தமற்பகாள்வதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு 

பசய்யப்பட்ட விவரம் மன்றத் தீர்மானம் எண்.2636 நாள் 16.12.2021-ன் படி மன்றத்தால் 
பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படடயில், பநசவாளர் பதரு பிரதான சாடலயில் 

தார் சாடல ஒட்டுப்பணிகள் மற்றும் புதுப்பித்தல் பணிகடள ரூ.7.00 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் 

தமற்பகாள்வதற்கு 30.12.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், பபறப்பட்ட 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

1. திரு.A.பிரான்சீஸ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 1.33% அதிகம் 
 (ரூ.6,23,950/-) 

2. திரு.T.இரவநீ்திரன் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.02% குடறவு 
(ரூ.6,15,660.50/-) 

 

 தமற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு..T.இரவநீ்திரன் ஒப்பந்ததாரர் மதிப்படீ்டட 

விட 0.02 % குடறவாக அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க 
மன்ற அனுமதி தவண்டப்படுகிறது. 

                ந.க.எண்.1340/2021/இ1 

தீர்மானம் எண்.2655 குடறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 

பபாருள் எண்.14 

    இந்நகராட்சிக்கு, வடகிழக்கு பருவமடழ 2021-மாநில தபரிடர் நிவாரண நிதி 

2021-22-ன் கீழ், கனமடழயினால் தசதமடடந்த சாடலகளின் மறு சீரடமப்பு பணிகளுக்காக 

ரூ.154.00 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் 17 எண்ணம் பணிகள் தமற்பகாள்வதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு 

பசய்யப்பட்ட விவரம் மன்றத் தீர்மானம் எண்.2636 நாள் 16.12.2021-ன் படி மன்றத்தால் 
பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படடயில், துடறமுகத்பதருவில் சிபமண்ட 



காங்கிரீட் சாடலயில் மறு சீரடமப்பு பணியிடன ரூ.7.18 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் 

தமற்பகாள்வதற்கு 30.12.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், பபறப்பட்ட 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

1. திரு.T.இரவநீ்திரன் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.17% அதிகம் 
 (ரூ.6,32,936/-) 

2. திரு.எஸ்.ொண்தறாஸ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.03% குடறவு 
(ரூ.6,31,678.60/-) 

 

 தமற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.எஸ்.ொண்தறாஸ் ஒப்பந்ததாரர் மதிப்படீ்டட 

விட 0.03% குடறவாக அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்ற 
அனுமதி தவண்டப்படுகிறது. 

                ந.க.எண்.1340/2021/இ1 

தீர்மானம் எண்.2656 குடறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 

பபாருள் எண்.15 

    இந்நகராட்சிக்கு, வடகிழக்கு பருவமடழ 2021-மாநில தபரிடர் நிவாரண நிதி 

2021-22-ன் கீழ், கனமடழயினால் தசதமடடந்த சாடலகளின் மறு சீரடமப்பு பணிகளுக்காக 

ரூ.154.00 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் 17 எண்ணம் பணிகள் தமற்பகாள்வதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு 

பசய்யப்பட்ட விவரம் மன்றத் தீர்மானம் எண்.2636 நாள் 16.12.2021-ன் படி மன்றத்தால் 
பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படடயில், பாலத்தன்கடர முதல் 
பவள்ளிப்பிள்டளயார் தகாவில் வடர சிபமண்ட காங்கிரீட் சாடலயில் மறு சீரடமப்பு 

பணிகடள ரூ.7.82 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் தமற்பகாள்வதற்கு 30.12.2021 அன்று 

ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், பபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் 
பின்வருமாறு, 

1. திரு.சி.சந்திரதசகர் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.009% குடறவு 
 (ரூ.6,87,699/-) 

2. திரு.சி.ததவராஜ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.31% அதிகம் 
(ரூ.6,89,920/-) 

 

 தமற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.சி.சந்திரதசகர் ஒப்பந்ததாரர் மதிப்படீ்டட 

விட 0.009% குடறவாக அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க 
மன்ற அனுமதி தவண்டப்படுகிறது. 

                ந.க.எண்.1340/2021/இ1 

தீர்மானம் எண்.2657 குடறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 



பபாருள் எண்.16 

    இந்நகராட்சிக்கு, வடகிழக்கு பருவமடழ 2021-மாநில தபரிடர் நிவாரண நிதி 

2021-22-ன் கீழ், கனமடழயினால் தசதமடடந்த சாடலகளின் மறு சீரடமப்பு பணிகளுக்காக 

ரூ.154.00 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் 17 எண்ணம் பணிகள் தமற்பகாள்வதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு 

பசய்யப்பட்ட விவரம் மன்றத் தீர்மானம் எண்.2636 நாள் 16.12.2021-ன் படி மன்றத்தால் 
பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படடயில், வி.தக.பி பள்ளிக்கூடம் முதல் 
பர்னட்டிவிடள வடர தார் சாடலயில் ஒட்டுப்பணிகள் மற்றும் புதுப்பித்தல் பணிகடள 

ரூ.7.99 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் தமற்பகாள்வதற்கு 30.12.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி 

தகாரப்பட்டதில், பபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

1. திரு.T.இரவநீ்திரன் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.02% குடறவு 
 (ரூ.7,01,784.55/-) 

2. திரு.A.பிரான்சீஸ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 1.38% அதிகம் 
(ரூ.7,11,625/-) 

 

 தமற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.T.இரவநீ்திரன் ஒப்பந்ததாரர் மதிப்படீ்டட 

விட 0.02% குடறவாக அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்ற 
அனுமதி தவண்டப்படுகிறது. 

                ந.க.எண்.1340/2021/இ1 

தீர்மானம் எண்.2658 குடறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 

பபாருள் எண்.17 

    இந்நகராட்சிக்கு, வடகிழக்கு பருவமடழ 2021-மாநில தபரிடர் நிவாரண நிதி 

2021-22-ன் கீழ், கனமடழயினால் தசதமடடந்த சாடலகளின் மறு சீரடமப்பு பணிகளுக்காக 

ரூ.154.00 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் 17 எண்ணம் பணிகள் தமற்பகாள்வதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு 

பசய்யப்பட்ட விவரம் மன்றத் தீர்மானம் எண்.2636 நாள் 16.12.2021-ன் படி மன்றத்தால் 
பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படடயில், பவள்ளிப்பிள்டளயார் தகாவில் முதல் 
பகாட்டில்பாடு வடர தார் சாடலயில் ஒட்டுப்பணிகள் மற்றும் புதுப்பித்தல் பணிகடள 

ரூ.8.10 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் தமற்பகாள்வதற்கு 30.12.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி 

தகாரப்பட்டதில், பபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

1. திரு.A.பிரான்சீஸ்  
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 1.34% அதிகம் 
 (ரூ.7,23,327/-) 

2. திரு.T.இரவநீ்திரன் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.02% குடறவு 
(ரூ.7,13,595.65/-) 

 



 தமற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.T.இரவநீ்திரன் ஒப்பந்ததாரர் மதிப்படீ்டட 

விட 0.02% குடறவாக அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்ற 
அனுமதி தவண்டப்படுகிறது. 

                ந.க.எண்.1340/2021/இ1 

தீர்மானம் எண்.2659 குடறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 

பபாருள் எண்.18 

    இந்நகராட்சிக்கு, வடகிழக்கு பருவமடழ 2021-மாநில தபரிடர் நிவாரண நிதி 

2021-22-ன் கீழ், கனமடழயினால் தசதமடடந்த சாடலகளின் மறு சீரடமப்பு பணிகளுக்காக 

ரூ.154.00 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் 17 எண்ணம் பணிகள் தமற்பகாள்வதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு 

பசய்யப்பட்ட விவரம் மன்றத் தீர்மானம் எண்.2636 நாள் 16.12.2021-ன் படி மன்றத்தால் 
பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படடயில், பவள்ளியாகுளம் பகுதியில் சிபமண்ட் 

காங்கிரீட் சாடலயில் மறு சீரடமப்பு பணிகடள ரூ.9.00 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் 

தமற்பகாள்வதற்கு 30.12.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், பபறப்பட்ட 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

1. திரு.சி.சுதரஷ்  
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.01% குடறவு 
 (ரூ.7,94,401.40/-) 

2. திரு.T.இரவநீ்திரன் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 1.98% அதிகம் 
(ரூ.8,10,316/-) 

 

 தமற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு. சி.சுதரஷ் ஒப்பந்ததாரர் மதிப்படீ்டட விட 

0.01% குடறவாக அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்ற 
அனுமதி தவண்டப்படுகிறது. 

                ந.க.எண்.1340/2021/இ1 

தீர்மானம் எண்.2660 குடறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 

பபாருள் எண்.19 

    இந்நகராட்சிக்கு, வடகிழக்கு பருவமடழ 2021-மாநில தபரிடர் நிவாரண நிதி 
2021-22-ன் கீழ், கனமடழயினால் தசதமடடந்த சாடலகளின் மறு சீரடமப்பு பணிகளுக்காக 
ரூ.154.00 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் 17 எண்ணம் பணிகள் தமற்பகாள்வதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு 
பசய்யப்பட்ட விவரம் மன்றத் தீர்மானம் எண்.2636 நாள் 16.12.2021-ன் படி மன்றத்தால் 
பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படடயில், சுனாமி காலனி முதல் மலிக்காகிணறு 
வடர தார் சாடல ஒட்டுப்பணிகள் மற்றும் புதுப்பித்தல் பணிகடள ரூ.9.60 இலட்சம் 



மதிப்படீ்டில் தமற்பகாள்வதற்கு 30.12.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், 
பபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

1. திரு.A.பிரான்சீஸ்  
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 1.34% அதிகம் 
 (ரூ.8,52,370/-) 

2. திரு.T.இரவநீ்திரன் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.02% குடறவு 
(ரூ.8,40,920.50/-) 

 

 தமற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.T.இரவநீ்திரன் ஒப்பந்ததாரர் மதிப்படீ்டட 

விட 0.02% குடறவாக அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்ற 
அனுமதி தவண்டப்படுகிறது. 

                ந.க.எண்.1340/2021/இ1 

தீர்மானம் எண்.2661 குடறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 

பபாருள் எண்.20 

    இந்நகராட்சிக்கு, வடகிழக்கு பருவமடழ 2021-மாநில தபரிடர் நிவாரண நிதி 

2021-22-ன் கீழ், கனமடழயினால் தசதமடடந்த சாடலகளின் மறு சீரடமப்பு பணிகளுக்காக 

ரூ.154.00 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் 17 எண்ணம் பணிகள் தமற்பகாள்வதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு 

பசய்யப்பட்ட விவரம் மன்றத் தீர்மானம் எண்.2636 நாள் 16.12.2021-ன் படி மன்றத்தால் 

பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படடயில், KSSS காலனி பகுதியில் சிபமண்ட் 

காங்கிரீட் சாடலயில் மறு சீரடமப்பு பணிகடள ரூ.13.13 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் 

தமற்பகாள்வதற்கு 30.12.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், பபறப்பட்ட 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

1. திரு.பி.பெயச்சந்திரன்  
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.01% குடறவு 
ரூ11,51,869.30/-) 

2. திரு.K.G.கிருஷ்ணதாஸ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.15% அதிகம் 
(ரூ.11,53,684/-) 

 

 தமற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு. பி.பெயச்சந்திரன் ஒப்பந்ததாரர் மதிப்படீ்டட 

விட 0.01% குடறவாக அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்ற 
அனுமதி தவண்டப்படுகிறது. 

                ந.க.எண்.1340/2021/இ1 

தீர்மானம் எண்.2662 குடறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 



பபாருள் எண்.21 

    இந்நகராட்சிக்கு, வடகிழக்கு பருவமடழ 2021-மாநில தபரிடர் நிவாரண நிதி 

2021-22-ன் கீழ், கனமடழயினால் தசதமடடந்த சாடலகளின் மறு சீரடமப்பு பணிகளுக்காக 

ரூ.154.00 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் 17 எண்ணம் பணிகள் தமற்பகாள்வதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு 

பசய்யப்பட்ட விவரம் மன்றத் தீர்மானம் எண்.2636 நாள் 16.12.2021-ன் படி மன்றத்தால் 
பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படடயில், ஆசாரிமார் பதருவில் சிபமண்ட் 

காங்கிரீட் சாடல அடமத்தல் பணியிடன ரூ.14.18 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் 

தமற்பகாள்வதற்கு 30.12.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், பபறப்பட்ட 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

 

1. திரு.A.விஷ்ணுராம்  
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.08% குடறவு 
ரூ12,48,042/-) 

2. திரு.சி.சுதரஷ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 1.93% அதிகம் 
(ரூ.12,73,120/-) 

 

 தமற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.A.விஷ்ணுராம் ஒப்பந்ததாரர் மதிப்படீ்டட 

விட 0.08% குடறவாக அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்ற 
அனுமதி தவண்டப்படுகிறது. 

                ந.க.எண்.1340/2021/இ1 

தீர்மானம் எண்.2663 குடறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

பபாருள் எண்.22 

    இந்நகராட்சிக்கு, வடகிழக்கு பருவமடழ 2021-மாநில தபரிடர் நிவாரண நிதி 

2021-22-ன் கீழ், கனமடழயினால் தசதமடடந்த சாடலகளின் மறு சீரடமப்பு பணிகளுக்காக 

ரூ.154.00 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் 17 எண்ணம் பணிகள் தமற்பகாள்வதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு 

பசய்யப்பட்ட விவரம் மன்றத் தீர்மானம் எண்.2636 நாள் 16.12.2021-ன் படி மன்றத்தால் 
பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படடயில், துடறமுக சாடல பகுதியில் தார் சாடல 

ஒட்டுப்பணிகள் மற்றும் புதுப்பித்தல் பணிகடள ரூ.22.40 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் 

தமற்பகாள்வதற்கு 30.12.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், பபறப்பட்ட 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

1. திரு.T.இரவநீ்திரன்  
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.02% குடறவு 
ரூ.19,58,740/-) 

2. திரு.A.பிரான்சீஸ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 1.45% அதிகம் 
(ரூ.19,87,616/-) 



 

 தமற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.T.இரவநீ்திரன் ஒப்பந்ததாரர் மதிப்படீ்டட 

விட 0.02% குடறவாக அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்ற 
அனுமதி தவண்டப்படுகிறது. 

                ந.க.எண்.1340/2021/இ1 

தீர்மானம் எண்.2664 குடறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 

பபாருள் எண்.23 

    இந்நகராட்சிக்கு, வடகிழக்கு பருவமடழ 2021-மாநில தபரிடர் நிவாரண நிதி 

2021-22-ன் கீழ், கனமடழயினால் தசதமடடந்த சாடலகளின் மறு சீரடமப்பு பணிகளுக்காக 

ரூ.154.00 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் 17 எண்ணம் பணிகள் தமற்பகாள்வதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு 

பசய்யப்பட்ட விவரம் மன்றத் தீர்மானம் எண்.2636 நாள் 16.12.2021-ன் படி மன்றத்தால் 
பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படடயில், பள்ளிதராடு பகுதியில் தார் சாடல 

ஒட்டுப்பணிகள் மற்றும் புதுப்பித்தல் பணிகடள ரூ.23.80 இலட்சம் மதிப்படீ்டில் 

தமற்பகாள்வதற்கு 30.12.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி தகாரப்பட்டதில், பபறப்பட்ட 
ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புதநாக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு, 

1. திரு.T.இரவநீ்திரன்  
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 1.26% அதிகம் 
ரூ.20,77,682/-) 

2. திரு.A.பிரான்சீஸ் 
ஒப்பந்ததாரர் 

மதிப்படீ்டட விட 0.03% குடறவு 
(ரூ.20,51,208.10/-) 

 

 தமற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், திரு.A.பிரான்சீஸ் ஒப்பந்ததாரர் மதிப்படீ்டட விட 

0.03% குடறவாக அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிடய ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்ற 
அனுமதி தவண்டப்படுகிறது. 

                ந.க.எண்.1340/2021/இ1 

தீர்மானம் எண்.2665 குடறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

 


