
MELUR MUNICIPALITY 
Minutes of the Council Meeting held on 27.04.2020 (Ordinary)  

 

Resolution 

No. 

 

Serial Number and subject in the Agenda   Decision of the 
Council 

679 நன்ப்பொயள் ண்.01 

         இந்கபொட்சி ல்லக்குட்ட்ட சியகங்லக படுஞ்சொலனில் ஆர்,சி.ள்ி மநற்மக 

அலநந்துள் கமிப்ல நக்கள் னன்ொடு இன்ி இடிந்து யிழும் ிலனில் உள்தொல் 

பொதுநக்கலக்கு உனிர் மசதம் ற்டுயலத தயிர்க்கும் பொயட்டு மநற்டி கமிப்லலன 

ஒப்ந்ததொபர் பசொந்த பசயில் இடித்து அப்புப்டுத்தியும் ஆக்கிபநிப்ல தயிர்க்கும்  யலகனில் 

கொலினிடத்லத நொத யொடலகக்கு யிட 28.02.2020 அன்ய நதுலப நணி ொிதமில் யிம்பம் பசய்த 

யலகனில் ய.24,064/- யிம்பக் கட்டணம் பசலுத்த நன்த்தின் அனுநதிக்கு. 

அலுயக குிப்பு -  நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

(.க.ண்.200/2020/அ2) 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

680 நன்ப்பொயள் ண்.02 

       இந்கபொட்சி ல்லக்குட்ட்ட யொர்டு ண்.13 மநத்பதயயில் அலநந்துள் அய்னப்ன் 

மகொயில் மநல்ிலீர்த் மதக்கபதொட்டி அயகில் உள் கபொட்சிக்கு பசொந்தநொ யணிக யொகத்தில் 

முதல் தத்தில் உள் இடத்லத நொத யொடலக அடிப்லடனில் ஒப்ந்தப்புள்ி மகொப 28.02.2020 

அன்ய திசொி ொிதமில் யிம்பம் பசய்த யலகனில் யிம்பக் கட்டணம் தநிமக ியுஸ் 

த்திொிக்லகக்கு ய.19,800/- யமங்க நன்த்தின் அனுநதிக்கு. 

அலுயக குிப்பு- நன்ம் அனுநதிக்கொம் 

(.க.ண்.2768/2018/அ2) 
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681 நன்ப்பொயள் ண்.03 

இந்கபொட்சினில் தம்லந ஒப்ந்ததொபபொக திவு பசய்ன மயண்டி தியநதி. ஸ்.கொஞ்சொ ன்யர் 

உொின ஆயணங்கலடன் யிண்ணப்ித்துள்ொர். அன்ொலப இவ்யலுயகத்தில் 5ம் ில 
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ஒப்ந்ததொபபொக திவு பசய்ன நன்த்தின் அனுநதி மயண்டப்டுகிது. 

அலுயக குிப்பு- 1. நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

       2. தி அலுயொின் முன் அனுநதி பற்ய  

                                        உத்திபவு யமங்கினலநக்கும் நன்ம்  

         அனுநதிக்கொம். 

                                      (.க.ண்.3053/2017/இ1) 

 

682 நன்ப்பொயள் ண். 04 

மநலூர் கபொட்சிப் குதினில் பொதுநக்கள் னன்பயம் யலகனில் மநற்க்பகொள்ப்ட்ட திட்டப்ணி 

யிபங்கல கீழ்க்கண்ட யிபப்டி நக்கள் குபல் ொிதமில் பயினிட்டலநக்கொ 

யிம்பக்கட்டணம் யமங்கவும்,நற்ம் ிொஸ்டிக் பொயட்கள் னன்டுத்தொலநக்கொ யிமிப்புணர்வு 

யிம்பம் நொல நர் பொங்கல் நொில் பயினிட்டலநக்கொ கட்டணம் யமங்க 

மகொபப்ட்டுள்து. 

ய.ண் ொிதழ் ொள் பதொலக 

1. நக்கள் குபல் 13.03.2020 15750/- 

2. நொல நர் 14.01.2020 14700/- 

 

மநற்கண்ட பதொலககல நக்கள் குபல் நற்யம் நொல நர் ொிதழ்கலக்கு யமங்க நன்த்தின் 

அனுநதி மகொபப்டுகிது. 

 

அலுயக குிப்பு- நன்ம் அனுநதிக்கொம். 
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683 நன்ப்பொயள் ண்.05 

 

           இந்கபொட்சி நின் மநொட்டொர்கள் 2020-2021 ஆண்டுப் பொநொிப்பு ணிக்கு கீழ்க்கண்டயொய 

ஒப்ந்தப்புள்ிகள் யபப்பற்யள்து. 

1. ி.அமுதொ - 1.60 % அதிகம்  

mDkÂ¡f¥g£lJ 



2. ம்.த்திப் - 0.20% குலவு 

     யபப்பற் இபண்டு ஒப்ந்த புள்ினில் குலந்த யிலப்ட்டினல்  யமங்கயுள் திய.ம்.த்திப் 

அயர்கின் ஒப்ந்தப்புள்ிலன அனுநதிக்க நன்த்தின் அனுநதி மயண்டப்டுகிது. 

 

அலுயக குிப்பு -       1.  அனுநதிக்கொம். 

      2.  தி அலுயொின் முன் அனுநதி பற்ய  

          மயல உத்திபவு யமங்கினலநக்கும்    

         நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

 

684 நன்ப்பொயள் ண்.07 

 

இந்கபொட்சி 27 யொர்டுகில் அலநந்துள் குடிீர் குமொய் பநனின் ம்ப் நற்யம் 

கிர்நொக்குமொய்கில் ற்டும் ழுதுகல சொி பசய்யும் 2020-2021 ம் ஆண்டு பொநொிப்பு நற்யம் 

லகப்ம்புகள் , சியநின் ில மநொட்டொர்கல ஆண்டு பொநொிப்பு ணினில மநற்க்பகொள் 

கீழ்க்கண்டயொய ஒப்ந்தப்புள்ிகள் யபப்பற்யள்து. 

1. ம்.த்திப்  - 1.78% அதிகம். 

2. ி.அமுதொ  - 0.30% குலவு. 

யபப்பற் இபண்டு ஒப்ந்தப்புள்ிகில் குலந்த யிலப்ட்டினல் யமங்கியுள் தியநதி. 

ி.அமுதொ அயர்கின் ஒப்ந்தப்புள்ிலன அனுநதிக்க நன்த்தின் அனுநதி மயண்டப்டுகிது. 

அலுயக குிப்பு-  1. அனுநதிக்கொம். 

           2. திஅலுயொின் முன் அனுநதி பற்ய மயல உத்திபவு 

யமங்கினலநக்கும் நன்ம் அனுநதிக்கொம் 
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685 நன்ப்பொயள் ண்.06. 
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இந்கபொட்சி ல்லக்குட்ட்ட குதினில் 40 ணினொர்கலக் பகொண்டு யயம் பெய் ரீபடி சொய் 

மநன் யர் பென்சி ியயத்தின் ஒப்ந்தக்கொம் 30.04.2020 உடன்  முடியலடயலத ஒட்டி 

முந்லதன ஆண்டு ஊதின யிகிதநொ ொள் ஒன்யக்கு ய.418.90 (ர் ஒயயயக்கு) 01.05.2020 முதல் 

31.03.2021 யலப ிர்யொக கொபணங்கல முன்ிட்டு மநலும் 11 நொதங்கலக்கு ீட்டிப்பு பசய்ன 

நன்த்தின் அனுநதி மயண்டப்டுகிது. 

அலுயக குிப்பு- பகொமபொொ தடுப்பு ணி தீயிபநொக லடப்பற்ய யயயலத முன்ிட்டும் நொிம் 

முழுயதும் 144 தலட உத்திபவு அநலில் உள்லத முன்ிட்டும் அயசப அயசினம் கயதி பெய் ரீபடி 

சொய் மநன் யர் பென்சி ியயத்திற்கு 01.05.2020 முதல் 31.03.2021 யலப உொிநம் ஒப்லடப்பு 

பசய்தலநக்கு நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

 

686 நன்ப்பொயள் ண்.08 

 

இந்கபொட்சிக்குட்ட்ட முகநதினொபுபம், நணினக்கொபபதய முதல் பஹ்நொன் கல்னொண நண்டம் யலப 

குநொர் கர், ஸ்.ம்.கர் ின்பும், சந்லதமட்லட, பொின கலட வீதி ொம் அயகில், நில்மகட் 

சிங்கம்நொள் மகொயில் திர்பும்,நில்மகட் மபசன்கலட ின்பும் ஆகின குதிகில் புதின கிர்நொ 

குமொய் அலநக்கும் ணினில அயசப அயசினம் கயதி கபொட்சி சட்ட யிதிகள் ிொிவு 15ன் கீழ் ய.4.20 

இட்சம் நதிப்பீட்டில் இந்கபொட்சி ஒப்ந்ததொபர் தியநதி.துயிசொ ன்யர் மூம் ணி 

மநற்பகொள் நன்த்தின் அனுநதி மகொபப்டுகிது. 

அலுயக குிப்பு- அனுநதிக்கொம். 
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687 நன்ப்பொயள் ண்.09. 

 

இந்கபொட்சிக்குட்ட்ட பொின கயப்ன் கொி குதினில் உள் கமிப்லக்கு புதின மொர்பயல் 

அலநத்து லப் லன் அலநக்கும் ணினில அயசப அயசினம் கயதி கபொட்சி சட்டயிதிகள் ிொிவு 

15ன் கீழ் ய.2.10 இட்சம் நதிப்பீட்டில் இந்கபொட்சி ஒப்ந்ததொபர் திய.ம்.த்திப் ன்யர் மூம் 

ணி மநற்பகொள் நன்த்தின் அனுநதி மயண்டப்டுகிது. 

அலுயக குிப்பு- அனுநதிக்கொம். 
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688 நன்ப்பொயள் ண்.10 

இந்கபொட்சி ஈப்பு யொகத்தின் மட்டொி ழுதொ கொபணத்தொல் EXIDE HP700R  புதின மட்டொி 

ஒன்ில குலந்த யிலப்புள்ி பகொடுத்துள் ியயநொ பநணி ஆட்மடொ க்ட்ொிக்கல்ஸ் 

மநலூர் ியயத்திடநியந்து ய.7324/-யிலக்கு பயயதற்கும், மநற்கண்ட பசயித்லத கபொட்சி 

சட்டயிதிகள் ிொிவு 15ன் கீழ் மநற்பகொள்வும் நன்த்தின் அனுநதி மகொபப்டுகிது. 

அலுயக குிப்பு- நன்ம் அனுநதிக்கொம். 
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689 நன்ப்பொயள் ண்.11 

இந்கபொட்சி குதிகில் பகொமபொொ மொய் தடுப்பு ணிலன முன்ிட்டு 21.03.2020 முதல் 28.04.2020 

யலப கீழ்க்கண்ட ணிகள் தநிழ்ொடு கபொட்சி யிதிகள் 15ன் கீழ் மநற்பகொள்ப்ட்டுள்து. 

ய. மததி ணி ியயத்தின் 

பனர் 

பதொலக 

     ய. 

1. 21.03.2020 பகொமபொொ யிமிப்புணர்வு 

ிக்ஸ் 

மெ.ி.லண்டிங் 17,500/- 

2. 16.04.2020 1 HP Motor 4 ண்ணம் Sri Harish pandiyan 

company 

2,17,728/- 

3. 16.04.2020 Mask Clouse & PPE Saravana Medicals 75,000/- 

4. 22.04.2020 CCTV Camera Sakthi Computers 1,08,500/- 

5. 22.04.2020 Mask, Clouse Saravana Medicals 20,800/- 

6. 22.04.2020 Hand Pump Sprayer Haridas Pandiyan 

&Company 

1,12,926/- 

 

7. 25.04.2020 PPE Supply 1000 Nos Dreams 

Infrastructure 

3,15,000/- 

   Total 8,87,457/- 

 

மநற்கண்ட பசயிம் நன்த்தின் ொர்லயக்கும் தியிற்கும் லயக்கப்ட்டுள்து. 
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அலுயக குிப்பு- நன்ம் ொர்லயனிட்டு திவு பசய்னொம். 

 

690 நன்ப்பொயள் ண்.12 

இந்கபொட்சினின் அலுயக னன்ொட்டில் உள் கணி, ிொிண்டர் நற்யம் யலத்தம் இலணன 

த ஆண்டு பொநொிப்பு 31.03.2020 மததியுடன் முடியலடயதொல் நீண்டும் 2020-2021ம் ஆண்டிற்கு, 

ஆண்டு பொநொிப்ில புதுப்ித்துக் பகொள்வும் , அதற்கொ பசயித் பதொலக ய.2,00,000/-

த்திற்கும் நன்த்தின் ொர்லயக்கும் அனுநதிக்கும் சநர்ப்ிக்கப்டுகிது. 

அலுயக குிப்பு-  1.  நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

                               2. அலுயக னன்ொட்டிற்கு அயசினம் கயதி    

                                யிலப்புள்ி மகொொி மநல் டயடிக்லக பதொடபவும்  

                    நன்ம் அனுநதிக்கொம். 
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691 நன்ப்பொயள் ண்.13 

இந்கபொட்சினின் அலுயக னன்ொட்டிற்கு உள் கணி, ிொிண்டர் நற்யம் யலத்தம் 

இலணனதம் 2020-2021 ஆம் ஆண்டிற்கு ஒபொண்டு கொத்திற்கு ீட்டித்து லயத்துக் பகொள் 

பப்ட்ட யிலப்புள்ிகள் யிபம் கீழ்க்கண்ட டி நன்த்தின் ொர்லயக்கு சநர்ப்ிக்கப்டுகிது. 

1. Sakthi computers,    - Rs.1,65,908/- 

161/4 Nagai kadai bazzar. 

Alagar kovil street, 

Melur. 

2. Jeeva Systems,    - Rs. 1,78,200/- 

16,Channal Road, 

Melur. 
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3. Welcome Systems,    -  Rs.  6,64,300/- 

Shanmuga Complex, 

Mandaiyan asari street, 

Madurai. 

அலுயக குிப்பு. அ. நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

ஆ.மநற்கண்ட யிலப்புள்ினில் நிகக்குலந்த யிலப்புள்ி 

பகொடுத்துள் மநலூர் சக்தி கம்யூட்டர்ஸ் ியயத்திற்கு 2020-2021 ஆம் 

ஆண்டு ஒய யயட ஆண்டு பொநொிப்பு மநற்க்பகொள் ணி உத்திபவு 

யமங்கவும் நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

(மகொப்பு ண்.756/2020/சி1) 
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பசன்ல ணினொர் நற்யம் ியயொகம் சீர்தியத்தத் துலத் துல கடிதம் ண்.5550/A2/2020-1 

ொள்.19.02.2020 நற்யம் நதுலப நொயட்ட ஆட்சினர் அயர்கின் சுற்ிக்லகனில் கபொட்சி 

ணினொர்கள் அலயயம் கட்டொனநொக ிமற்ட அலடனொ அட்லட அணிந்து ணி மநற்க்பகொள் 

மயண்டும் ன்யம் பசன்ல உனர்ீதிநன் யமக்கு W.P.No.15640 of 2018 தீர்ப்ொலண 

ொள்.16.07.2018ல் அலடனொ அட்லட அணியது பதொடர்ொ யிதி கண்டிப்ொக அநல்டுத்தப்ட்டு 

உயதி பசய்னப்ட மயண்டுபந உத்திபயிடப்ட்டுள்லத பதொடர்ந்து இந்கபொட்சினின் அலத்து 

உள் நற்யம் பயி ணினொர்கலக்கு ிமற்ட அலடனொ அட்லட தனொர் பசய்ன ணினின் 

அயசினம் கயதி குலந்த யிலப்புள்ி பப்ட்டது நன்த்தின் ொர்லயக்கும் ஒப்புதலுக்கும் 

சநர்ப்ிக்கப்டுகிது. 

1. முத்து      - ய.140/- 

ஸ்டூடிமனொ &வீடுமனொஸ், 
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தியச்சி பநனின் மபொடு, 

மநலூர். 

2. கொர்த்தி,      - ய.130/- 

ஸ்டூடிமனொ &வீடுமனொஸ், 

நதுலப தியச்சி பநனின் மபொடு, 

மநலூர். 

3. ிொ       - ய.125/- 

ஸ்டூடிமனொ &வீடுமனொஸ், 

14,கபொட்சி யொகம், 

மநலூர். 

அலுயக குிப்பு- அ. ணினின் அயசினம் கயதி குலந்த  யிலப்புள்ி மகொொினலதயும், 

குலந்த யிலப்புள்ி பகொடுத்த மநலூர், ிொ ஸ்டிமனொ&வீடிமனொஸ் ியயத்தின் மும் 

ணி மநற்க்பகொண்டலதயும் நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

    ஆ.மநற்க்கண்ட ிமற்ட அலடனொ அட்லட தனொர் பசய்த 

யலகக்கு ஆகும் பசயித்திற்கும் நன்ம் அனுநதிக்கொம். (மகொப்பு ண்.022/2020/சி1) 
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 அலுயக கணிிப்ிொிவு, பொதுப்ிொிவு, பொினினல் ிொிவு, பொதுசுகொதொப  ிொிவு ஆகின 

ிொிவுகில் னன்டுத்தப்ட்டு யயம் ிொிண்டர்கலக்கு மதலயனொ கீழ்க்கண்ட  TONERகள் 

மதலயப்டுகிது. 

1. Ricoh MP 2014   - 3 Nos 

2. Ricoh MP 2501   - 1Nos 

மநற்கண்ட TONERகல யொங்குயதற்கொ உத்மதச பசயிம் ய.20000/-க்கு நன்த்தின் 

அனுநதி மகொபப்டுகிது. 

 அலுயக குிப்பு- நன்ம் அனுநதிக்கொம். 
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தி அலுயர் நற்யம் ஆலணனொர், 

                              மநலூர் கபொட்சி. 
 

 

 


