
                   

nfhÃbr£oghisa«  efuh£Á 

07.05.2021 « njÂ eilbg‰w mtru¡T£l elto¡iffŸ 

Ô®khd  efš 

        

1.  Ïªefuh£Áæ‹ 2020-2021 M« M©o‰fhd ã®thf m¿¡if k‹w¤Â‹ gh®it¡F«, 

gÂÎ¡F«  it¡f¥gL»wJ. (e.v©.1623/2018/m4) 

         mYty¡F¿¥ò:- k‹w«  gÂÎ brŒayh«. 

         gÂÎ brŒa¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.01 

 

2. ).                                                                                                                                e.f.v©.(922/2021/Ã3) 

    Ï›tYtyf¤Â‰F njitahd  vGJbghU£fŸ got§fŸ  gÂntLfŸ  m¿é¥ò  tH§F«  

fâå  ng¥g®,  fâå  tç  éÂ¥ò  ÏuÓJ  k‰W«  nrit ika  got§fŸ  2021-22 M« 

M©o‰F njit¡nf‰g  m›t¥nghJ  muR m§Ñfhu« bg‰w nfha«g¤ö®  kht£l Ãç©l®° 

r®Å° Ï©l°çaš  nfh-M¥ nu£o›  brhir£o  èäbl£, 1-4  Kjš js«,  g£L¥ó¢Á ny‹,  be.1  

M®.í.ÅÂ, brs¡f®ng£,  nfha«ò¤ö® -641001  v‹w ãWtd¤Âš th§» bfhŸsÎ«. mj‰F  

MF«  c¤njr bryéd« 2021-2022 M« M©L¡fhd tuÎ  bryÎ  Â£l¤Âš  xJ¡ÑL brŒÍ«  

bghU£L %.15,00,000/- (%ghŒ  gÂidªJ Ïy£r« k£L«) äfhkš th§»  bfhŸsÎ«  k‹w¤Â‹  

mDkÂ nt©l¥gL»wJ.nkY«, nk‰go bryéd¤ij  bghJ  ãÂæèUªJ  nk‰bfhŸsÎ«  

k‹w¤Â‹ mDkÂ  nt©l¥gL»wJ 

mYty¡F¿¥ò:- 1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

                               2. bghJãÂæš  bryéd«  nk‰bfhŸs  mDkÂ¡fyh«. 

mDkÂ¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.02 

  3.    Ïªefuh£Á¡F brhªjkhd filfŸ k‰W« fhè ãy§fŸ bghJVy« él¥g£L, 31.03.2017 

cl‹ 9 M©LfŸ Kotilªj ãiyæš murhiz v©.92 efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš 

Jiw ehŸ.03.07.2007-‹go m¥nghija m§fho kÂ¥Ã‹ mo¥gilæš thlif ã®za« 

brŒa¥g£L, nk‰go kWã®za« brŒa¥g£l thlifæid ã®thf k©ly Ïa¡Fe® ÂU¥ó® 

mt®fë‹ brašKiw Miz e.f.v©. 1842/2014 /m3 ehŸ.23.03.2018š x¥òjYl‹ mDkÂ 

tH§f¥g£LŸsJ.  

        mj‹go kW ã®za« brŒa¥g£L _‹wh©LfS¡F xUKiw (01.04.2021 Kjš 31.03.2024 

tiu)  15% thlif ca®Î  V‰gJ F¿¤J r«kªj¥g£l fil F¤jifjhu®fS¡F Ï›tYtyf 

e.f.v©.2230/2017/m3, ehŸ.17.03.2021š m¿é¥ò _y« mD¥g¥g£lÂš, giHa ngUªJ ãiya 

MUDF fil v©.25  k‰W« fil v©.39 F¤jifjhu® M®.Jiurhä v‹gt® thlif ca®Î 

fhuzkhf filfis fhè brŒtjhf 19.03.2021š kD më¤JŸsh®. nkY« tUthŒ MŒt®, 

F¤jifjhu® filfis 01.04.2021 m‹W fhè brŒJé£ljhfÎ«, m¡filfŸ efuh£Á tr« 

nk‰go njÂæš V‰W¡bfhŸs¥g£ljhfÎ«, bghJ Vy« k‰W« x¥gªj¥òŸë nfhuyh« vdÎ« 

jdJ 01.04.2021 njÂa F¿¥Ãš bjçé¤JŸsh®.  

 

  vdnt, nk‰go giHa ngUªJ ãiya MUDF fil v©.25  k‰W« fil v©.39 M»at‰iw 

bghJ Vy« k‰W« x¥gªj¥òŸë nfhuÎ« mj‰fhd Vy m¿¡ifia és«gu« brŒa MF« 

bryéd¤ij efuh£Á bghJ  ãÂæèUªJ nk‰bfhŸsÎ«, k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F 

it¡f¥gL»wJ. (e.f.v©.1567/2018/m3) 

 

mYty¡F¿¥ò:- k‹w« mDkÂ¡fyh«.   

mDkÂ¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.03 

 

             x«./- ÂU.g.Ïuhkrhä, 

        jå mYty® 

 

// c©ik efš // c¤ÂuÎ¥go // 

        Mizahs®(bgh) 

        nfhÃbr£oghisa« efuh£Á 



nfhÃbr£oghisa«  efuh£Á 

13.05.2021 « njÂ eilbg‰w mtru¡T£l elto¡iffŸ 

Ô®khd  efš 

                   

1).                                                                                                                            ந.க.எண்.   971/2021/எச்1                        

        இந்நகராட்சியின் மூலம்  ககாவிட்-19  வைரஸ் த ாற்று கநாயின்  இரண்டாம்  கட்ட  பாதிப்புகள் 

த ாடர்ந்து  அதிகரித்து ைருை ால் ககாவிட்-19  கநாய்  த ாற்றின்  பரைவல  டுக்க  கநாய்   டுப்பு  

நடைடிக்வககள்  நல்ல முவையில்  கேற்தகாள்ளப்பட கைண்டியுள்ளது.   

        ற்தபாழுது இந்நகராட்சியில் தபாது நிதி ஆ ாரம் மிகவும் குவைைாக உள்ளது. இந்நிவலயில்  

ககாவிட்-19  கநாய்  த ாற்றிவை கட்டுப்படுத்திட  இந்நகராட்சிக்கு நகராட்சி நிர்ைாக ஆவையர், 

தென்வை அைர்களின் தெயல்முவை ந.க.எண்.9691/கே2/2021   நாள்.11.05.2021 ன் படி  ரூ.50.00 

இலட்ெம் கபரிடர்  கேலாண்வே பணிகளுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு தெய்யப்பட்டுள்ளது. கேற்படி நிதியிவை 

பயன்படுத்தி ககாவிட்-19 கநாய்  டுப்பு  நடைடிக்வககளுக்கு க வையாை கிருமிநாசினிகள்,  

பணிபாதுகாப்பு உபகரைங்கள், கபான்ைைற்வை தகாள்மு ல்  தெய் ல், நடோடும் பரிகொ வை பணிகள், 

 டுப்பூசி முகாம் கபான்ை  பணிகளுக்கு  பயைாளிகவள  அவைத்து ைரு ைற்கு  க வையாை இலகு  ரக  

ைாகைங்கவள பயன்படுத்து ல் கபான்ை  பணிகளுக்கு தெலவிட்டுக்தகாள்ள த ரிவிக்கப்பட்டு 

உள்ளது. 

 

        இந்நிவலயில்  இந்நகராட்சி கநாய்  டுப்பு  பணிகளுக்கு  கீழ்காணும் விபரப்படி    தகாள்மு ல் 

ேற்றும்  கெவை பணிகள் கேற்தகாள்ளப்பட  கைண்டியுள்ளது. அ ன் விபரம்  பின் ைருோறு. 

ை.எண் க வைப்படும்  தபாருட்கள் ேற்றும் பணிகள் 
அளவு ேற்றும் 

ேதிப்பீட்டுத் த ாவக 

1 பிளீச்சிங் பவுடர் 5 MT 

2 சுண்ைாம்புத்தூள் 10 MT 

3 வலொல் 5% 500 லிட்டர் 

4 கொடியம் வைப்கபா  குகளாவரடு 5000 லிட்டர் 

5 முழு உடற்கைெம் PPE KIT 1000 எண்ணிக்வக 

6 Face Shield 50 எண்ணிக்வக 

7 Yellow  Bags for Waste Collection (BMW) 500 எண்ணிக்வக 

8 
ககாவிட்-19 ஆல் இைந்   உடல்கவள கபக்கிங் 

தெய்யும்  பாலீத்தீன்  கைர் 
50 எண்ணிக்வக 

9 Hand Sanitizer 100 லிட்டர் 

10 Dettol Soap 500 எண்ணிக்வக 

11 த ர்ேல் ஸ்ககைர் 30 எண்ணிக்வக 

12 FINGER TIP PULSE OXIMETER 30 எண்ணிக்வக 

13 ID Printing தெய் ல் 350 எண்ணிக்வக 

14 முகவுவை (3 PLY SURGICAL FACE MASK) 35000 Units 

15 வகயுவை (STERILE GLOUSE) 70000 Units 

16 5 Litre Sprayers 10 எண்ணிக்வக 

17 16 Litre Sprayers 15 எண்ணிக்வக 

18 
 ானியங்னி வக சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் (AUTOMATIC  

HAND SANITIZER MACHINE) 
7 எண்ணிக்வக 

19 கபசுர குடிநீர் 50 KG 

20 நிலகைம்பு குடிநீர்  50 KG 

21 

ககாவிட் - 19  டுப்பு  நடைடிக்வககளுக்கு நடோடும் 

பரிகொ வை பணிகளுக்கும்  டுப்பூசி முகாம்  

பணிகளுக்கும் பயைாளிகவள அவைத்து ைர LCV 

ைாகைங்கவள ைாடவகக்கு அேர்த்தும் முவையில் 

ஈடுபடுத்து ல் 

நாதளான்றுக்கு 

3 ைாகைங்கள் 

22 

IEC ெம்ேந் ோை விழிப்புைர்வு பிரதிகள் ,  

 னிவேப்படுத்தும் வீடுகளில் ஒட்டும் ஸ்டிக்கர்கள், 

கபைர்கள்,  விழிப்புைர்வு ப ாவககள்  யார் தெய்து  

பணி  கேற்தகாள்ளல் 

ரூ.25,000/- 

ேதிப்பீட்டில் 

23 
வீடு  வீடாக  தென்று ககாவிட்-19 அறிகுறிகள்  

உள்ளைர்கவள  கண்டறிந்து கைக்தகடுப்பு தெய்யும் 

ரூ.25,000/- 

ேதிப்பீட்டில் 



படிைங்கள், RTPCR  பரிகொ வை தெய்பைர்களின் 

விபரங்கள்  பதிவு தெய்யும் விபரத் ாள் 

கபான்ைவைகள் அச்ெடித் ல் 

24 

100 வீடுகளுக்கு ஒரு  கைக்தகடுப்பாளர் வீ ம் வீடு  

வீடாக  தென்று  கள  ஆய்வு பணி  கேற்தகாள்ள 

பணியாளர்கவள பணியில் ஈடுபடுத்து ல் 

ரூ.2.70 இலட்ெம்  

ேதிப்பீட்டில் 

 
            கேற்குறிப்பிடப்பட்ட  விபரப்படி கநாய்  டுப்பு  பணிகவள  கேற்தகாள்ளவும், SDRF  இன் கீழ் 

விடுவிக்கப்பட்ட  த ாவகயில் கேற்குறிப்பிட்ட தெலவிைங்கவள  கேற்தகாள்ளவும்  ேன்ைத்தின் 

நிர்ைாக அனுேதி  கைண்டப்படுகிைது. கேலும், கேற்குறிப்பிட்ட இைங்களுக்கு தகாள்மு ல்  தெய்யும்  

பணிகள் ேற்றும்  கெவை பணிகள் கபான்ைைற்வை அந் ந்  இைங்களுக்கு  க்கைாறு அைெரப்பணி, 

விவலப்புள்ளி முவை ேற்றும் ஒப்பந் ப்புள்ளி முவையில் பணி  கேற்தகாள்ள ேன்ை அனுேதி 

கைண்டப்படுகிைது. 

 

அலுைலக குறிப்பு:- ேன்ைம்  அனுேதிக்கலாம். 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.04 

2.                                                                                                                     e.f.v©.972/2020/v¢1 

Ïªefuh£Áæ‹ m«kh cztf¤Âš m‹id rªÂah kfë® FG cW¥Ãd®fŸ 12 ng® 

gâòçªJ tU»‹wd®. EPF and MP Act 1952 k‰W« ESI Act 1948 -  Ï‹ go m¡FG 

cW¥Ãd®fS¡F cW¥Ãd®fë‹ khj r«gs¤Âš bjhêyhs® tU§fhy it¥òãÂ¡F brY¤j 

gâahs® g§fë¥ò¤ bjhifÍ«, Employees State Insurance Corporation Act (ESI) - Ï‹ go 

gâahs® g§fë¥ò¤ bjhifÍ« flªj #dtç 2019 Kjš kh®¢ 2021 M« khj« Koa mj‰fhd 

é»jh¢rhu¤Âš Ão¤j« brŒa¥g£L r«kªj¥g£l mik¥òfshd EPFO  k‰W« ESI 

ãWtd§fS¡F  brY¤j¥glhkš efuh£Á ãÂæš  ÏU¥Ãš cŸsJ. 

 Ïªãiyæš k©ly bjhêyhs® tU§fhy it¥ò ãÂ Miza® - II, EPFO, District Office, 

fhntç nuhL, <nuhL, mt®fë‹ foj« SLM/DO-EDE/WMP/ED –III/1945015/2021/618 ehŸ. 

15.03.2021 Ï‹ foj¤Âš nfhÃbr£oghisa« efuh£Áæ‹ _y« gÂÎ brŒa¥g£l gÂÎ 

v©.CBSLM/1945015 ‰F 01.01.2019 Kjš 31.03.2021 tiu brY¤j nt©oa g§fë¥ò¤ bjhif 

brY¤j¥glhkš cŸsJ. vdÎ«, brY¤j nt©oa bjhêyhs® g§fë¥ò¤ bjhifæid cl‹ 

brY¤jÎ« bjçé¡f¥g£LŸsJ. vdnt Ïªefuh£Áæ‹ bghJ ãÂæš m«kh cztf 

gâahs®fë‹ r«gs¤Âš EPF k‰W« ESI ãWtd§fS¡F brY¤Âl 01.01.2019 Kjš Ão¤j« 

brŒJ it¡f¥g£LŸs gâahs® g§fë¥ò¤ bjhifÍl‹ ntiy tH§Fgtç‹ g§fë¥ò¤ 

bjhifæidÍ« mj‰fhd rjÅj« mo¥gilæš bjhifæid fz¡»£L bkh¤j« brY¤j 

nt©oa bjhifahd %.702933/- bjhifæid r«gªj¥g£l EPFO mik¥Ã‰F«  ESI 

mik¥Ã‰F« cl‹ brY¤Âl k‹w¤Â‹ x¥òjY¡F it¡f¥gL»wJ. nkY«, V¥uš 2021 Kjš 

bjl®ªJ nk‰go gâahs®fS¡fhd gâahs® g§fë¥ò bjhif k‰W« ntiy tH§Feç‹ 

g§fë¥ò bjhifæidÍ«, fz¡»£L mªãWtd§fS¡F brY¤jÎ« k‹w mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf¡ F¿¥ò   :    1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

     2. jäœehL r£lk‹w bghJ nj®Î el¤ij éÂfŸ mkèš 

ÏUªjÂdhš jå mYtyç‹ mDkÂ bg‰W gâ 

nk‰bfh©lij k‹w« V‰fyh«. 

 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.05 

 

3).                     e.f.v©.2475/2020/v¢1 

nfhÃbr£oghisa« efuh£Á všiy¡F£g£l gFÂfëš öŒik ghuj Ïa¡f Â£l¤Â‹ 

Ñœ gu¥òiuahs®fŸ 7 eg®fŸ k‰W« nk‰gh®itahs®fŸ 2 eg®fŸ x¥gªj mo¥gilæš M/s 

Southern Solid Waste Management Service, No. 12/122, APPattuvillai, Kottamavu, Malagumoodu (Po) 

Kanyakumari (Dt) ãWtd¤jhU¡F efuh£Á ã®thf k©ly Ïa¡Fe®, ÂU¥ó® mt®fë‹ 

brašKiw c¤juÎ e.f.v©. 1897/2017/Ã3 ehŸ. 16.10.2020 Ï‹ _y« c¤juél¥g£L gâ 

nk‰bfhŸs¥g£L tU»wJ. Ïªãiyæš nk‰go gâæ‹ x¥gªj fhy« vÂ®tU« 31.03.2021 M« 

njÂÍl‹ Kotil»wJ.  



efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id mt®fë‹ foj e.f.v©. 26458/2016/Ã1 ehŸ. 

26.02.2021 M« njÂa c¤juéš öŒik ÏªÂah Â£l¤Â‹ Ñœ gu¥òiuahs®fŸ k‰W« 

nk‰gh®itahs®fis bfh©L nk‰bfhŸs¥g£L tU« gâæ‹ x¥gªj fhy¤Âid 01.04.2021 

Kjš 30.06.2021 M« njÂ Koa j‰nghJ cŸs éiyé»j« k‰W« ãgªjidfS¡F£g£L _‹W 

khj fhy¤Â‰F fhy Ú£o¥ò brŒJ c¤juél¥g£LŸsJ. nk‰go efuh£Á ã®thf Miza®, 

br‹id mt®fë‹ c¤juéid brašgL¤Â gâ nk‰bfhŸs efuh£Á ã®thf k©ly 

Ïa¡Fe®, ÂU¥ó® mt®fë‹ foj e.f.v©. 1897/2017/Ã3 ehŸ. 16.03.2021 Ïš bjçé¤JŸsh®fŸ.  

vdnt, Ïªefuh£Áæš j‰nghJ gu¥òiuahs®fŸ k‰W« nk‰gh®itahs®fis x¥gªj 

mo¥gilæš éãnahf« brŒJ tU« ãWtdkhd /s Southern Solid Waste Management Service, 

Kanyakumari (Dt) mt®fëläUªJ 01.04.2021 Kjš 30.06.2021 M« njÂ Koa bjhl®ªJ 

gâahs®fis bg‰W öŒik ÏªÂah Â£l éê¥òz®Î gâfis nk‰bfhŸsÎ«, 

bryéd¤Âid SBM Â£l ãÂæèUªJ nk‰bfhŸsÎ«, Ï¤Â£l¤Â‰fhf ãÂ jhkjkhf 

éLé¡f¥gL« khj§fS¡F tUthŒ k‰W« _yjd ãÂæèUªJ bryéd¤ij nk‰bfhŸsÎ«, 

nk‰go ãÂ tu¥bg‰wÎl‹ tUthŒ k‰W« _yjd ãÂ¡F rç¡f£o¡bfhŸsÎ«, _‹W 

khj§fS¡F mj‰fhF« bryéd«           %. 4.55/-  Ïy£r¤Â‰F k‹w mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  

 

mYtyf¡ F¿¥ò   :    1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

     2. mtru mtÁa« fUÂÍ«, jäHf r£lk‹w nj®jš – 2021 

el¤ij éÂfŸ mkèš cŸsjhY«, jå mYty® 

nfhÃbr£oghisa« efuh£Á mt®fë‹ K‹ mDkÂ bg‰W 

gâ nk‰bfh©lijÍ«, k‹w« m§Ñfç¡fyh«.  

 

mDkÂ¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.06 

 

               x«./- ÂU.g.Ïuhkrhä, 

          jå mYty® 

 

// c©ik efš // c¤ÂuÎ¥go // 

 

         Mizahs®(bgh) 

          nfhÃbr£oghisa« efuh£Á 

 

nfhÃbr£oghisa«  efuh£Á 

31.05.2021 ª njÂ  eilbg‰w  rhjhuz¡T£l  elto¡iffŸ 

Ô®khd efš 

               

1.       Ïªefuh£Á gâahs®fŸ 2021-2022 M«  M©oš XŒÎ bgW¥tU¡F Áw¥ò nrk  ey ãÂ  

rªjh bjhif  mj‰F©lhd  t£o¤bjhif k‰W«  g§F¤bjhifæid tH§f  c¤njr  

bryéd«  %.3,00,000/- ¡F k‹w¤Â‹  mDkÂ  nt©l¥gL»wJ.(711/2020/Ã3) 

mYty¡F¿¥ò:- k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

mDkÂ¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.07 

2.  Ï›tYtyf¤Âš mid¤J  ÃçÎfëš cŸs fâå Ãç©l®fS¡F  njitahd  nlhd®fŸ 

2021-22 M«  M©o‰F  njit¡nf‰g  m›t¥nghJ muR  m§Ñfhu«  bg‰w  nfha«g¤ö®  kht£l 

Ãç©l®° r®Å° Ï©l°çaš  nfh-M¥ nu£o›  brhir£o  èäbl£, 1-4  Kjš js«,  g£L¥ó¢Á 

ny‹,  be.1  M®.í.ÅÂ, brs¡f®ng£,  nfha«ò¤ö® -641001 ãWtd¤Âš th§» bfhŸsÎ«.mj‰F  

MF«  c¤njr bryéd«  2021-2022 M« M©L¡fhd tuÎ  bryÎ  Â£l¤Âš  xJ¡ÑL brŒÍ«  

bghU£L %.15,00,000/- (%ghŒ  gÂidªJ Ïy£r« k£L«) äfhkš th§»  bfhŸsÎ«  k‹w¤Â‹  

mDkÂ nt©l¥gL»wJ.nkY«,bryéd«  bjhifia bghJ  ãÂæèUªJ  nk‰bfhŸsÎ«  

k‹w¤Â‹ mDkÂ  nt©l¥gL»wJ.(923/2021/Ã3) 

 

mYty¡F¿¥ò:- 1. k‹w« mDkÂ¡fyh« 

  

mDkÂ¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.08 



3.                                        ந.க.எண். 2230/2017/அ3 

 இந்நகராட்சிக்கு தொந் ோை கவடகள் ேற்றும் காலி நிலங்கள் தபாது ஏலம் விடப்பட்டு 

31/03/2017 உடன் 9 ஆண்டுகள் முடிைவடந்  நிவலயில் அரொவை எண். 92 நகராட்சி நிர்ைாகம் 

ேற்றும் குடிநீர் ைைங்கல் துவை நாள். 03/07/2017 ன் படி  அப்கபாவ ய அங்காடி ேதிப்பின் 

அடிப்பவடயில் ைாடவக நிர்ையம் தெய்யப்பட்ட, கேற்படி ேறுநிர்ையம் தெய்யப்பட்ட ைாடவகயிவை 

நகராட்சி நிர்ைாக ேண்டல இயக்குநர், திருப்பூர் அைர்களின் தெயல்முவை ஆவை  

ந.க.எண்.1842/2014/அ3 நாள். 23/03/2018 ல் ஒப்பு லுடன் அனுேதி ைைங்கப்பட்டுள்ளது. 

 அ ன்படி ேறு நிர்ையம் தெய்யப்பட்டு மூன்ைாண்டுகளுக்கு ஒருமுவை (01/04/2021 மு ல் 

31/03/2024 ைவர) 15% ைாடவக உயர்வு ஏற்பது குறித்து ெம்பந் ப்பட்ட கவட குத் வக ாரர்களுக்கு 

இவ்ைலுைலக ந.க.எண்.2230/2017/அ3 நாள்.17/03/2021ல் அறிவிப்பு மூலம் அனுப்பப்பட்டதில் 

கீழ்க்கண்ட கவடக்குத் வ  ாரர்கள் ைாடவக உயர்வு காரைோக கவடகவள காலிதெய்ை ாக ேனு 

அளித்துள்ளார்கள் 

ை. 

எண் 

குத் வக ாரர் விபரம் ேனு அளிக்கப்பட்ட 

க தி 

கவட காலிதெய்  

க தி 

(1) (2) (3) (4) 

1 எம்.ெரைைக்குோர், 

பவைய கபருந்து நிவலய MUDF கவட எண் 

35 

01/04/2021 08/04/2021 

2  ஆர்.ொர ா க/தப. (கலட்) ராேொமி 

பவையாஸ்பத்திரி வீதி கவட எண் 19 

01/04/2021 08/04/2021 

3 ஜி.எஸ்.ெரைைன், 

பவையாஸ்பத்திரி வீதி கவட எண் 13 

27/04/2021 04/05/2021 

  

           ைருைாய் ஆய்ைர் கேற்படி கவடக்குத் வக ாரர்கள் கலம் 4ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள க திகளில் 

கவடகவள காலி தெய்து விட்ட ாகவும், அக்கவடகவள நகராட்சி ைெம் கேற்படி க திகளில் 

ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட ாகவும், தபாது ஏலம் ேற்றும் ஒப்பந் ப்புள்ளி ககாரலாம் எைவும்  ைது 

08/04/2021 ேற்றும் 04/05/2021 க திய குறிப்புகளில் த ரிவித்துள்ளார். க ர் ல் நடத்வ  

விதிமுவைகள் 26.02.2021ந் க தி மு ல் நவடமுவைக்கு ைந்  ால், நகராட்சி நிர்ைாக ஆவையர் 

அைர்களின் சுற்ைறிக்வக ந.க.எண். 5304/2021/ஆர்2. நாள்17.03.2021ன் படி தபாது ஏலம் ேற்றும் 

ஒப்பந் ப்புள்ளி நடைடிக்வககள் க ர் ல் நடத்வ  விதிகள் முடிவுறும் காலம் நிறுத்தி வைக்குோறு 

அறிவுறுத் ப்பட்டுள்ளது.  

  ற்கபாது க ர் ல் நடத்வ  விதிகள் முடிவுற்ை ால் கேற்படி கவடகவள தபாது ஏலம் ேற்றும் 

ஒப்பந் ப்புள்ளி ககாரவும் அ ற்காை ஏல அறிக்வகவய விளம்பரம் தெய்ய ஆகும் தெலவிைத்வ  

நகராட்சி தபாது நிதியிலிருந்து கேற்தகாள்ளவும், ேன்ைத்தின் அனுேதிக்கு வைக்கப்படுகிைது. 

(ந.க.எண்.1567/2018/அ3) 

அலுைலக குறிப்பு :- ேன்ைம்  அனுேதிக்கலாம். 

mDkÂ¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.09 

 

4. nfhÃbr£oghisa«  efuh£Áæš nkyhsuhf gâòçªJ XŒÎ  bg‰w ÂU.Ã.R¥Ãukâa« 

mt®fŸ XŒñÂa gz¥ga‹fŸ fhyjhkjkhf  tH§f¥g£lj‰F t£o tH§f nfhç  br‹id 

ca®ÚÂk‹w¤Âš bjhL¡f¥g£l tH¡F v©.WP.3177/2014 Ï‹ ÏWÂ Ô®¥òiu 05.01.2021 Ïš  

tH§f¥g£LŸsJ. nk‰go, Ô®¥òiuæš  m‹dhU¡F fhyjhkjkhf  tH§f¥g£l XŒñÂa  

gz¥ga‹fS¡F DCRG ¡F 6% t£o¤bjhif fz¡ÑL brŒJ tH§f  

bjçé¡f¥g£lj‰»z§f nk‰go, Ô®¥òiuæ‹ ÛJ  cça r£l¡fU¤JU tH§f ca®ÚÂk‹w  

tH¡f¿P® ÂU.Ã.Mdª¤ mt®fël«  r£l¡fU¤JU nfhu¥g£lj‹  mo¥gilæš 07.03.2021 M«  

njÂa  foj¤Âš r£l¡fU¤JU  bgw¥g£lJ. nk‰go r£l¡fU¤JU tH§»aj‰F f£lzkhf 

%.5000/- (%ghŒ  Iªjhæu« k£L«) tH§f 07.03.2021 M« njÂa  foj¤Âš 



bjçé¡f¥g£lj‰»z§f %.5000/- tH§f k‹w  mDkÂ nt©l¥gL»wJ. nk‰f©l  

bryéd¤ij efuh£Á bghJãÂæš  ÏUªJ   bryél k‹w mDkÂ¡F.(e.f.v©.587/2014/Á1) 

 

mYtyf F¿¥ò:- k‹w«  mDkÂ¡fyh«. 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.10 

 

5. nfhÃbr£oghisa« efuh£Á všiy¡F£g£l gFÂfëš tÁ¡F« tWik¡ nfh£o‰F Ñœ thG« 

FL«g§fë‹ TLjš égu§fis òu£Á jiyé m«kh éçthd ég¤J k‰w« MÍŸ fh¥Õ£L¤ 

Â£l¤Â‹ Ñœ fz¡bfL¥gj‰F Cuf ts®¢Á (k‰W«) Cuh£Á Jiw murhiz (ãiy v©.170 

ehŸ.27.10.2020)Ïš Mizæl¥g£lJ. nk‰fhQ« fz¡bfL¡F« gâfS¡F xU FL«g¤Â‰F 

%.15/- Åj« bryÎ v‹w mo¥gilæš ÏÂš got« m¢ÁLjš %.5/- jftš nrfç¥ò gâ %.5/- 

jftšfis Ïiza¤js¤Âš gÂnt‰w« brŒÍ« gâ¡F%.5/- Åj« bjhif xJ¡ÑL 

brŒa¥g£LŸsJ. 

Ïj‹ mo¥gilæš tWik¡ nfh£o‰F Ñœ cŸst®fë‹ ó®¤Â brŒa¥g£l étu§fŸ 

cŸ ml§»a got§fis rçgh®¤J gÂéw¡f« brŒaÎ«, fâåæš gÂnt‰w« brŒaÎ« 

27.10.2020 Ïš éiy¥òŸë nfhu¥g£L, mÂš Star Print and stationary ¡F ntiy c¤ÂuÎ 07.11.2020 

Ïš tH§f¥g£LŸsJ. 

nk‰fhQ« gâfis Star Print and stationary 10.11.2020 Ïš got§fŸ 6233 I 4.90/- 

bjhif¡F gÂéw¡f« brŒJ Ãç©£ vL¤jik¡F bkh¤j« %.30542/- vdÎ« 29.12.2020 Ïš 

5386 got§fis M‹iyåš %.4.90/- Åj« bkh¤j« %.26392/- vd bkh¤j« %.56934/- I 

(30542+26392) tH§FkhW  g£oaš rk®¥Ã¤JŸsh®. 

vdnt nk‰go bkh¤j bjhif %.56934/- I Star print and stationaries,59 S.D.N Colony, 

mt®fS¡F tH§f k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. (e.f.v©.374/2019/v¢1) 

 

mYtyf¡ F¿¥ò: k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.11 

 

6. nfhÃbr£oghisa« efuh£Á všiy¡F£g£l Åugh©o »uhk« th®L – B, Ãsh¡ - 23, T.S.No. 

32/2,32/3 (ç.r.v©. 142/P) Ïš 1.00  V¡f® gu¥gséš cŸs fhèæl¤Âid FoæU¥ò 

kid¥Ãçé‰F mDkÂ tH§FkhW ÂUkÂ. v‹.Átfhk Rªjç k‰W« v‹.ÃuÔg‹ M»nahç‹ 

05.07.2019M« ehë£l  é©z¥g¤Â‹ ngçš ef® Cuik¥ò cjé Ïa¡Fe®, ÂU¥ó® mt®fS¡F 

Ï›tYtyf¡ foj« e.f.v©. 1683/2019/v¥1 ehŸ. 31.07.2019 Ïš fU¤JU mD¥g¥g£lJ.  Ïjid¤ 

bjhl®ªJ ef® Cuik¥ò cjé Ïa¡Fe®, ÂU¥ó® mt®fë‹ foj« e.f.v©. 1552/2019/Â.k.2 ehŸ. 

29.10.2019 Ïš nk‰go kid¥Ãçé‰fhd rhiy mik¥ò tiugl¤Â‰F mDkÂ tH§»Í«, 

kid¥Ãçéš mikÍ« rhiyfisÍ« , cŸsh£Á¡F jhdkhf bg‰W cŸsh£Áæ‹ Ô®khd« 

k‰W« jhd¥g¤Âu« M»at‰Ul‹ rhiyfŸ jukhdjhf mik¡f¥g£LŸsJ v‹gj‰fhd 

efuh£Á bgh¿ahsç‹ rh‹Wl‹ mD¥Ã it¡FkhW bjçé¡f¥g£lJ.  

 Ïjid mL¤J ef®k‹w Ô®khd« v©. 85 ehŸ. 31.08.2020 Ïš nk‰go kid¥Ãçé‰F 

cça Mtz§fSl‹ ÏWÂ x¥òjš tH§f ef® Cuik¥ò Jiz Ïa¡Fe®, <nuhL mt®fS¡F 

mD¥g ef®k‹w¤jhš x¥òjš tH§f¥g£lJ. nk‰fhQ« x¥òjè‹ go ÏWÂ x¥òjš tH§f¡ 

nfhç ef® Cuik¥ò Jiz Ïa¡Fe®, <nuhL mt®fS¡F Ï›tYtyf foj« e.f.v©. 

1683/2019/v¥1 ehŸ. 19.10.2020 Ïš cça fU¤JU mD¥g¥g£lJ.  nk‰fhQ« kid¥Ãçé‰F <nuhL 

kht£l ef® Cuik¥ò Jiz Ïa¡Fe®, mt®fë‹ brašKiw c¤juÎ e.f.v©. 726/2020/<.kh.2 

ehŸ. 11.12.2020 Ïš x¥òjš tH§f¥g£l tiugl¤Â‰F k.t / <.kh v©. 80/2020 vd v©âl¥g£L 

Áw¥ò ãgªjidfŸ k‰W« kid¥ÃçÎ ãgªjidfSl‹ c¤njr FoæU¥ò kid¥Ãçé‰fhd 

bjhêšE£g x¥òjš tH§» c¤juél¥g£LŸsij k‹w¤Â‹ gh®it¡F« gÂé‰F« 

it¡f¥gL»wJ. (e.f.v©.1683/2019/v¥1) 

 

mYtyf¡ F¿¥ò : k‹w« gÂÎ brŒayh« 

 

gÂÎ brŒa¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.12 

 



7.                  ந.க.எண். 2230/2017/அ3

 இந்நகராட்சிக்கு தொந் ோை கவடகள் ேற்றும் காலி நிலங்கள் தபாது ஏலம் விடப்பட்டு 

31/03/2017 உடன் 9 ஆண்டுகள் முடிைவடந்  நிவலயில் அரொவை எண். 92 நகராட்சி நிர்ைாகம் 

ேற்றும் குடிநீர் ைைங்கல் துவை நாள். 03/07/2017ன் படி  அப்கபாவ ய அங்காடி ேதிப்பின் 

அடிப்பவடயில் ைாடவக நிர்ையம் தெய்யப்பட்டு, கேற்படி ேறுநிர்ையம் தெய்யப்பட்ட ைாடவகயிவை 

நகராட்சி நிர்ைாக ேண்டல இயக்குநர், திருப்பூர் அைர்களின் தெயல்முவை ஆவை  

ந.க.எண்.1842/2014/அ3 நாள். 23/03/2018 ல் ஒப்பு லுடன் அனுேதி ைைங்கப்பட்டுள்ளது. 

 அ ன்படி ேறு நிர்ையம் தெய்யப்பட்டு மூன்ைாண்டுகளுக்கு ஒருமுவை (01/04/2021 மு ல் 

31/03/2024 ைவர) 15% ைாடவக உயர்வு ஏற்பது குறித்து ெம்பந் ப்பட்ட கவட குத் வக ாரர்களுக்கு 

இவ்ைலுைலக ந.க.எண்.2230/2017/அ3 நாள்.17/03/2021ல் அறிவிப்பு மூலம் அனுப்பப்பட்டதில். 

பவைய கபருந்து நிவலய MUDF கவட எண்.36-ன் குத் வக ாரர் திரு.எம்.ஏ.சிைெக்திகைல் என்பைர், 

COVID-19 காலத்தில்  ன்ைால் த ாழில் ெரிைர தெய்ய இயலா  காரைத்திைால் கவடவய காலி 

தெய்ை ாக 22.04.2021ந் க தியில் ேனு அளித்துள்ளார். கேலும் ைருைாய் ஆய்ைர், குத் வக ாரர் 

கவடவய 11.05.2021ந் க தி அன்று காலி தெய்துவிட்ட ாகவும், கேற்படி கவடவய 11.05.2021ந் 

க தியில் நகராட்சி ைெம் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட ாகவும், தபாது ேற்றும் ஒப்பந் ப்புள்ளி ககாரலாம் 

எைவும்  ைது 17.05.2021ந் க திய குறிப்பில் த ரிவித்துள்ளார். 

 எைகை கேற்படி பவைய கபருந்து நிவலய MUDF கவட எண். 36-ஐ  தபாது ஏலம் ேற்றும் 

ஒப்பந் ப்புள்ளி ககாரவும் அ ற்காை ஏல அறிக்வகவய விளம்பரம் தெய்ய ஆகும் தெலவிைத்வ  

நகராட்சி தபாது நிதியிலிருந்து கேற்தகாள்ளவும், ேன்ைத்தின் அனுேதிக்கு வைக்கப்படுகிைது. 

(ந.க.எண்.1567/2018/அ3) 

அலுைலக குறிப்பு :  ேன்ைம் அனுேதிக்கலாம். 

mDkÂ¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.13 

 

8). nfhÃbr£oghisa« efuh£Á¡F£g£l 30 th®LfëY« cŸs FoÚ®  Ïiz¥òfS¡fhd  2020-

21 M«  M©o‰fhd nf£ò tNš k‰W«  ãYit  gÂntLfŸ (Demand Register) th®L  thçahf 

jå¤jåahf Ãç©£ brŒJ ig©o§ brŒÍ«  gâ¡F c¤njr  bryéd« %.4700/- 

(eh‹fhæu¤J vGüW k£L«) MF«. nk‰go,  gâæid nk‰bfhŸsÎ«, bryéd¤ij  efuh£Á 

FoÚ® ãÂæèUªJ  nk‰bfhŸsÎ«  k‹w¤Â‹ mDkÂ  nt©l¥gL»wJ.(e.f.v©.1107/2021/Ï2) 

 

mYty¡F¿¥ò:-  k‹w« mDkÂ  tH§fyh«. 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.14 

 

9).   ந.க.எண். 2977/2020/அ3 

 இந்நகராட்சிக்கு தொந் ோை கீழ்க்கண்ட ஆண்டு குத் வக இைங்களின் குத் வக 

உரிேகாலம் 31.05.2021ந் க தியுடன் முடிைவடகிைது.   

1. ைாரெந்வ யில் உள்ள காலியிடத்தில் மீன் கவட சுங்கம் ைசூல் தெய்யும் உரிவே. 

2. ைாரெந்வ யில் உள்ள நவீை ஆடுைவ ொவலயில் கட்டைம் ைசூல் தெய்யும் உரிவே. 

3. நகராட்சி எல்வலக்குள் உள்ள ொவல ஒர ேரங்கள் ேற்றும் நகராட்சிக்கு தொந் ோை 

இடங்களில் உள்ள ேரங்களின் பலன்கவள அனுபவிக்கும் உரிவே 

4. ைாரெந்வ யில் உள்ள கட்டை கழிப்பிடம் ேற்றும் குளியல்அவையில் கட்டைம் ைசூல் 

தெய்யும் உரிவே. 

 

 கேற்படி ஆண்டு குத் வக இைங்களுக்கு 26.05.2021ந் க தியில் நவடதபற்ை தபாது 

ஏலத்தில் ஒருைரும் கலந்து தகாள்ளவில்வல. ைரிவெ எண்.1,3 ேற்றும் 4 ஆகிய குத் வக இைங்கள் 

ஒவ்தைான்றுக்கும்  ஒரு ஒப்பந் ப்பபுள்ளி ேட்டுகே தபைப்பட்டவேயால், ைரும் 03.06.2021ந் 

க தியன்று இரண்டாைது ேறு ஏலம் ேற்றும் ஒப்பந் ப்புள்ளி ககாரப்பட்டு த ாடர் நடைடிக்வகயில் 

உள்ளது. கேற்படி இைங்களின் உரிேகாலம் 31.05.2021ந் க தியுடன் முடிைவடகிைது. எைகை 

கேற்கண்ட ஆண்டு குத் வக இைங்களில் ைரிவெ எண்.1,3 ேற்றும் 4 ஆகிய குத் வக இைங்கவள 

01.06.2021 மு ல் துவை ரீதியாக ைசூல் தெய்ை ற்கும், அ ற்காை கட்டைச்சீட்டு அச்ெடிக்க ஆகும் 

உத்க ெ தெலவிைம் ரூ.15,000/-க்கு அனுேதி ைைங்கவும், கேற்படி தெலவிைத்வ  நகராட்சி 



தபாதுநிதியிலிருந்து கேற்தகாள்ளவும் ேற்றும் துவைரீதியாக ைசூல் தெய்ை ற்கு உரிய 

பணியாளர்கவள நியமிக்கவும் ேன்ைத்தின் பார்வைக்கும், அனுேதிக்கும் வைக்கப்படுகிைது. 

 

அலுைலக குறிப்பு :  ேன்ைம் அனுேதிக்கலாம். 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.15 

 

10).nfhÃbr£oghisa«  efuh£Á¡F brhªjkhd jiyik Únu‰W ãiya¤Âš cŸs l®ig‹  

g«òfŸ  k‰W«  gytifahd g«¥-fS¡F 2021-22 M« M©o‰F  guhkç¡f  20-40 Mæš,k‰W« 

»ß°  th§Ftj‰F  MF«  bryéd« %.0.25 Ïy£r¤Â‰F (%.ÏUg¤ijªjhæu« k£L«) 

mDkÂÍ«  bryéd¤ij  efuh£Á FoÚ® ãÂæš  ÏUªJ  nk‰bfhŸsÎ«  k‹w¤Â‹ mDkÂ  

nfhu¥gL»wJ. 

 

mYtyf¡ F¿¥ò : k‹w« mDkÂ  tH§fyh«. 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.16 

 

11).     nfhÃbr£oghisa«  efuh£Á¡F  brhªjkhd jiyik Únu‰W  ãiya¤Âš gthå 

M‰¿èUªJ FoÚ® vL¡f¥g£L R¤Âfç¥ò brŒJ  FoÚ® éãnahf« brŒa¥g£L  tU»wJ.nk‰go 

FoÚ®  R¤jfç¥ò  brŒÂl 2021-22 M«  M©o‰F  gofhu« (Sulphate  of Alumina)  th§Ftj‰F«,  

mj‰fhF« bryéd«  %.1.00 Ïy£r¤Â‰F ( %ghŒ xU  Ïy£r«  k£L«) mDkÂÍ«  bryéd¤ij 

efuh£Á FoÚ® ãÂæš  ÏUªJ nk‰bfhŸsÎ«  k‹w¤Â‹mDkÂ nfhu¥gL»wJ. 

 

mYtyf¡ F¿¥ò : k‹w« mDkÂ  tH§fyh«. 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.17 

 

12).        nfhÃbr£oghisa«  efuh£Á  x¥gªjjhu®fë‹  ntiy¡fhd g£oašfëš  Ão¤j«  

brŒa¥gL« tUkhdtç  k‰W«  ru¡F  k‰W« nrittç  bjhiffis  r«kªj¥g£l  muR  

fz¡»š Online têahf brY¤ÂlÎ«,GST x›bthUkhj«  tUkhdtç  x›bthU  fhyh©L«  

e-Filing 2021-22 M«  M©o‰F brŒtj‰F«  nk‰go  gâfis ÂU.r¡Ântš Tax  Consultant 

k‰W«  Advocate mt®fŸ  têahf  nk‰bfhŸsÎ«, Ïj‰F  MF«  bryéd« %.30,000/- (%ghŒ  

K¥gjhæu«  k£L« )¡F mDkÂÍ«, bryéd¤ij  efuh£Á  bghJãÂæš  ÏUªJ  nk‰bfhŸsÎ«  

k‹w¤Â‹ mDkÂ  nfhu¥gL»wJ. 

 

mYtyf¡ F¿¥ò : k‹w« mDkÂ  tH§fyh«. 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.18 

 

13).      nfhÃbr£oghisa«  efuh£Á¡F  brhªjkhd jiyik Únu‰W  ãiya¤Âš gthå 

M‰¿èUªJ FoÚ® vL¡f¥g£L, R¤jfç¥ò brŒa¥g£L  Âut Fnshç‹  fyªJ E©»UäfŸ  

mê¡f¥g£L  öa FoÚ® éãnahf«  brŒa¥gL»wJ.nk‰go,Âut Fnshç‹ 2021-22 M«  

M©o‰F  th§Ftj‰F« efuh£Á¡F brhªjkhd 4  Fnshç‹  Áè©l®fëš ÏU 

Áè©l®fis MŒÎ brŒÂlÎ« c¤njr bryéd«  %.9,80,000/- (%ghŒ x‹gJ  Ïy£r¤J  

v‹gjhæu« k£L«)  MF«.nk‰go  gâæid  nk‰bfhŸsÎ«  bryéd¤ij  efuh£Á FoÚ®  

ãÂæèUªJ bryélÎ«  k‹w¤Â‹ mDkÂ  nfhu¥gL»wJ. 

 

mYtyf¡ F¿¥ò : k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.19 

 

14). nfhÃbr£oghisa«  efuh£Á¡F brhªjkhd jiyik Únu‰W ãiya¤Âš 1.00 HP Kjš  100 

HP tiu gštif ä‹nkh£lh®fŸ,thšÎfŸ, ngdš ngh®LfŸ, °lh®l®fŸ k‰W« ä‹ kh‰¿fŸ 

vd gytifahd rhjd§fŸ  guhkç¡f¥g£L  tU»wJ. nk‰go  rhjd§fis         2021-22 M« 

M©L¡F M©L  guhkç¥ò brŒÂl  c¤njr  bryéd«  %.9.00 Ïy£r¤Â‰F« (%ghŒ x‹gJ  



Ïy£r« k£L«)  bryéd¤ij efuh£Á FoÚ® ãÂæèUªJ nk‰bfhŸsÎ«  k‹w¤Â‹mDkÂ 

nfhu¥gL»wJ. 

 

mYtyf¡ F¿¥ò : k‹w« mDkÂ  më¡fyh«. 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.20 

 

15).                                                                                                                     e.f.v©. 533/2019/v¥ 1 

 nfhÃbr£oghisa« efuh£Á všiy¡F£g£l bkhl¢N® »uhk«,- th®L C  Ãsh¡ 21  

T.S.No. 189, Õ£l® ÅÂ, cŸs f£ol« bjhl®ghf (FL«g¢ brh¤J) bjhl®ghf nfhÃ kht£l 

cçikæaš ÚÂk‹w¤Âš O.S.No. 354/2011  tH¡F bjhlu¥g£L 12.02.2020 Ïš ÚÂk‹w Ô®¥ò 

bgw¥g£LŸsJ. Ïªj Ô®¥Ã‹ ÛJ ÂU. _®¤Â mt®fS¡F ÂU¥Â më¡fhjjhš Û©L« 

nkšKiwp£L tH¡F v©.a.S.NO.14/2020, I,a,NO.1/2020 Ï‹ go tH¡F bjhl®ªJŸsh®. 

 
nk‰go tH¡»š vÂ®thÂahf nfhÃ efuh£Á Miza® mt®fis _‹wh« ÃuÂthÂahf 

nr®¤JŸsh®. nk‰go tH¡»‹ ÛJ efuh£Áæ‹ rh®ghf efuh£Á tH¡f¿P® ÂU.fU¥g©z‹ 

mt®fis vÂ® tH¡fhl ãakz« brŒaÎ« Ïj‰fhF« c¤njr bryéd« %.10000/- ‰F« 

k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  

  

mYtyf¡ F¿¥ò : k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.21 

 

16).                                                                                    e.f.vz;.1231/2020/vr;1 

Nfhgpnrl;bghisak; efuhl;rpapy; cs;s 30 thh;L gFpfspYk; nlq;F kw;Wk; 

nfhRf;fshy; guTk; Neha;fis fl;Lg;gLj;jpl mNgl;; kUe;J njspj;jy;> nfhRg;GOf;fis 

mopj;jy; kw;Wk; Gif kUe;J njspj;jy; Nghd;w gzpfSf;F jpdKk; 57 gzpahsh;fis (DBC 

Workers) Neha; jLg;G gzpfis Nkw;nfhs;s ntspg;gzp xg;gilg;G Kiwapy; xg;ge;jg;Gs;sp 

Nfhhp M/s S.S. Engineerrs,3/6, Kamadenu Nagar,Vadavalli, Coimbatore  641 041mth;fSf;F cj;jpuT 

toq;fg;gl;L Neha; jLg;G gzpfs; jw;NghJ Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpwJ.  

 

 ,e;epiyapy; ,e;efuhl;rp Mizah; mth;fspd; nray;Kiw e.f.vz;: 1231/2020/vr;1> 

ehs;: 01.03.2021-,d; gb ehs; xd;Wf;F egh; xUtUf;F &.545.50/- (ESI and EPF cl;gl) vd;Dk; 

Cjpa tpfpjj;jpd; mbg;gilapy; DBC gzpahsh;fis ,e;efuhl;rpf;F toq;f M/s S.S. 

Engineerrs,3/6, Kamadenu Nagar,Vadavalli, Coimbatore 641041 mth;fSf;F cj;jputplg;gl;L gzp 

Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpwJ.  DBC gzpahsh;fis njhlh;e;J  gzpapy; <LgLj;jp ,e;efuhl;rpapy; 

gzp Nkw;nfhs;sg;gl;L tUtjd; gydhf Nfhgpnrl;bghisak;  efuhl;rpapy; 2020 kw;Wk; 2021 
Mk; Mz;Lfspy; ehsJ Njjp tiu ve;jnthU egUk; nlq;F Nehapdhy; ghjpf;fg;gltpy;iy 

vd;w epiy Vw;gL;j;jg;gl;Ls;sJ. 

 

 ,e;epiyapy; jw;NghJ Nkw;nfhs;sg;gl;L tUk; gzpapd; xg;ge;jfhyk; vjph;tUk; 

30.04.2021-Mk; NjjpAld;; KbtilAk; epiyapy;; ; xg;ge;j fhyj;jpid nghJ Rfhjhug; gzpapd; 

mtrpak; fUjpAk; nghJ kf;fspd; eyd; fUjpAk; Neha; jLg;G gzpfspd; mtrpak; fUjpAk;;,  M/s 

S.S. Engineerrs 3/6, Kamadenu Nagar,Vadavalli, Coimbatore 641 041.  mtu;fspd; xg;ge;j fhyj;jpid 

01.05.2021 Kjy; 31.05.2021 Mk; Njjp tiu fhyePl;bg;G nra;J nfhs;sTk; Nkw;gb 

epWtdj;jpduplk; ehs; xd;Wf;F egu; xUtUf;F &.545.50/- vd;Dk; xg;ge;jg;Gs;sp tpiy 

tpfpjj;jpy; DBC gzpahsu;fis njhlu;e;J ngw;W gzp Nkw;nfhs;tjw;Fk; mjw;fhFk; 

nrytpdk;  &.8.10 ,yl;rj;jpw;F kd;wj;jpd; xg;Gjy; Ntz;lg;gLfpwJ. 

 

mYtyf¡ F¿¥ò : 1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

                                  2. mtru mtÁa«  fUÂÍ«,  jå mYty® mt®fë‹  K‹  mDkÂ   

                                      bg‰W gâ  c¤ÂuÎ  tH§»  gâ  k‰bfh©lij k‹w«  v‰fyh«. 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.22 

 

 

  



 

 

17).                                                                                     e.f.v©.1231/2020/vr;1 

Nfhgpnrl;bghisak; efuhl;rpapy; cs;s 30 thh;L gFpfspYk; nlq;F kw;Wk; 

nfhRf;fshy; guTk; Neha;fis fl;Lg;gLj;jpl mNgl;; kUe;J njspj;jy;> nfhRg;GOf;fis 

mopj;jy; kw;Wk; Gif kUe;J njspj;jy; Nghd;w gzpfSf;F jpdKk; 57 gzpahsh;fis (DBC 

Workers) Neha; jLg;G gzpfis Nkw;nfhs;s ntspg;gzp xg;gilg;G Kiwapy; xg;ge;jg;Gs;sp 

Nfhhp M/s S.S. Engineerrs,3/6, Kamadenu Nagar,Vadavalli, Coimbatore 641 041mth;fSf;F cj;jpuT 

toq;fg;gl;L Neha; jLg;G gzpfs; jw;NghJ Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpwJ.  

 ,e;epiyapy; ,e;efuhl;rp Mizah; mth;fspd; nray;Kiw e.f.vz;: 1231/2020/vr;1> 

ehs;: 31.05.2021-,d; gb ehs; xd;Wf;F egh; xUtUf;F &.545.50/- (ESI and EPF cl;gl) vd;Dk; 

Cjpa tpfpjj;jpd; mbg;gilapy; DBC gzpahsh;fis ,e;efuhl;rpf;F toq;f M/s S.S. 

Engineerrs,3/6, Kamadenu Nagar,Vadavalli, Coimbatore 641041 mth;fSf;F cj;jputplg;gl;L gzp 

Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpwJ.  DBC gzpahsh;fis njhlh;e;J  gzpapy; <LgLj;jp ,e;efuhl;rpapy; 

gzp Nkw;nfhs;sg;gl;L tUtjd; gydhf Nfhgpnrl;bghisak;  efuhl;rpapy; 2020 kw;Wk; 2021 
Mk; Mz;Lfspy; ehsJ Njjp tiu ve;jnthU egUk; nlq;F Nehapdhy; ghjpf;fg;gltpy;iy 

vd;w epiy Vw;gL;j;jg;gl;Ls;sJ. 

 

 ,e;epiyapy; jw;NghJ Nkw;nfhs;sg;gl;L tUk; gzpapd; xg;ge;jfhyk; vjph;tUk; 

30.04.2021-Mk; NjjpAld;; KbtilAk; epiyapy;; ; xg;ge;j fhyj;jpid nghJ Rfhjhug; gzpapd; 

mtrpak; fUjpAk; nghJ kf;fspd; eyd; fUjpAk; Neha; jLg;G gzpfspd; mtrpak; fUjpAk;;,  M/s 

S.S. Engineerrs 3/6, Kamadenu Nagar,Vadavalli, Coimbatore 641 041.  mtu;fspd; xg;ge;j fhyj;jpid 

01.06.2021 Kjy; 30.06.2021 Mk; Njjp tiu fhyePl;bg;G nra;J nfhs;sTk; Nkw;gb 

epWtdj;jpduplk; ehs; xd;Wf;F egu; xUtUf;F &.545.50/- vd;Dk; xg;ge;jg;Gs;sp tpiy 

tpfpjj;jpy; DBC gzpahsu;fis njhlu;e;J ngw;W gzp Nkw;nfhs;tjw;Fk; mjw;fhFk; 

nrytpdk;  &.9.35 ,yl;rj;jpw;F kd;wj;jpd; xg;Gjy; Ntz;lg;gLfpwJ. 

 

mYtyf¡ F¿¥ò : k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

                                  

mDkÂ¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.23 

 

 

18).    இந்நகராட்சியின் மூலம் தபாது சுகா ாரப்பிரிவில் 9 ைாகைங்களுக்கும் தபாறியியல் பிரிவில் 3 

ைாகைங்களுக்கும், தகாசுக்கவள கட்டுப்படுத்தும் பணிக்கு  ைாகைத்தில் வைத்து புவக த ளிக்கும் 

புவகத ளிப்பான் மிஷின் ஒன்றும், (Vehicle Mounted Fogging Machine), வகத ளிப்பான்கள் (Hand Fogging 

Machines) 5 எண்ணிக்வகயும், பைர் ஸ்பிகயர்கள் (Power Sprayers) கபான்ை இயந்திரங்கள் 

பராேரிக்கப்பட்டு பணிகளுக்கு பயன்படுத் ப்பட்டு ைருகிைது. கேற்படி ைாகைங்கள் ேற்றும் 

மிஷின்களுக்கு க வையாை எரி தபாருட்களாை டீெல், தபட்கரால், கிரீஸ், ஆயில் கபான்ைவைகள் 

அரசு நிர்ையம் தெய்யும் விவல விகி த்தில் M/S SRI RAM & CO, Bharat Petroleum Corporation Ltd., 184 A, 

ெத்தி தேயின் கராடு, ககாபிதெட்டிபாவளயம் – 638452 அைர்களிடம் அரசு நிர்ையம் தெய்யும் விவல 

விகி த்தில் 01.06.2021 மு ல் 31.03.2022 முடிய தகாள்மு ல் தெய்து பணிகள் கேற்தகாள்ள ேன்ை 

ஒப்பு ல் கைண்டப்படுகிைது. ந.க.எண். 971/2020/ vr;1 

 

அலுைலகக் குறிப்பு :  ேன்ைம் அனுேதிக்கலாம். 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.24 

 

19).                                                                                                               ந.க.எண். 1749/2018/அ3 

 இந்நகராட்சிக்கு தொந் ோை எரிைாயு  கைகேவட  நகர்ேன்ைத்தீர்ோை எண் 175 நாள் 

04.09.2018ன் படியும், இவ்ைலுைலக தெயல்முவை ஆவை ந.க.எண்.1749/2018/அ3 நாள். 

10.09.2018ன் படியும் (GOBICHETTIPALAYAM URBAN INTEGRATED DEVELOPMENT TRUST) ககாபி நகர 

ஒருங்கிவைந்  ைளர்ச்சி அைக்கட்டவள (GUIDE TRUST) நிறுைைத்திற்கு 10.09.2018 மு ல் 

09.09.2021 ைவர மூன்ைாண்டு காலத்திற்கு நிபந் வைகளுக்குட்பட்டு பராேரிப்பு காலத்திவை நீட்டிப்பு 

தெய்து உத்திரவிடப்பட்டுள்ளது.  அ ன்படி ைரும் 09.09.2021ந் க தியுடன் கேற்படி GUIDE TRUST 

நிறுைைத்தின் எரிைாயு  கைகேவட பராேரிப்பு உரிவே முடிைவடகிைது.  

 இந்நிவலயில் காந்தி அைக்கட்டவளயிைரால் ோண்புமிகு தென்வை உயர்நீதிேன்ைத்தில் 

கேற்படி எரிைாயு  கைகேவட பராேரிப்பு த ாடர்பாக W.P.No.21135 of  2017ன் படி ைைக்கு த ாடரப்பட்டு, 

கேற்படி ைைக்கின் தீர்ப்பாவை 30.04.2021ந் க தியில் ைரப்தபற்றுள்ளது. கேற்படி தீர்ப்பாவையில் 



நீதிேன்ை உத்திரவு கிவடக்கப்தபற்ை க தியிலிருந்து மூன்று ோ  காலத்திற்குள் எரிைாயு  கைகேவட 

பராேரிப்பு த ாடர்பாக புதிய ாக விண்ைப்பங்கள் தபைப்படகைண்டும் எை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

 

 எைகை ககாபிதெட்டிபாவளயம் நகராட்சிக்கு தொந் ோை எரிைாயு  கைகேவட பராேரிப்பு 

பணிக்காை உரிேம் 09.09.2021ந் க தியுடன் முடிைவடை ால், கேலும் மூன்ைாண்டு காலத்திற்கு 

பராேரிப்பு தெய்திட இலாப கநாக்கமின்றி கெவை கநாக்குடன் தெயல்படக்கூடிய த ாண்டு 

நிறுைைங்கள்,  னியார் அைக்கட்டவள ேற்றும்  னியார் நிறுைைங்களிடமிருந்து விருப்பம் ககாரும் 

(EXPRESSION OF INTEREST) விண்ைப்பங்கள் ைரகைற்று ோைட்ட அளவில் ஒரு  மிழ் நாளி ழில் 

ஒருமுவை ஒரு  டவை ேட்டும் விளம்பரம் தெய்யவும், கேற்படி விளம்பரத்திற்காை தெலவிவை 

நகராட்சி தபாது நிதியிலிருந்து கேற்தகாள்ளவும் ேன்ைத்தின்  அனுேதிக்கு வைக்கப்படுகிைது.  

 

அலுைலக குறிப்பு :  ேன்ைம் அனுேதிக்கலாம். 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.25 

 
20).     Ïªefuh£Áæ‹  jiyik  Únu‰W  ãiya¤Âš 1.00 HP Kjš  100 HP tiu gy tifahd 

ä‹nkh£lh®fŸ, g«òfŸ, thšÎfŸ, ngdš ngh®LfŸ, °lh®l®fŸ k‰W« ä‹ kh‰¿fŸ M»ad 

guhkç¤J Ïa¡F«  gâfS¡F 2020-21 M« M©L¡F c¤njr  bryéd«  %.9.00 Ïy£rÂ‰F  

Ïªef®  k‹w  Ô®khd v©.322 ehŸ.28.02.2020 –š  m§Ñfç¤JŸsJ. 

 

nj®jš  el¤ij éÂ mkèš ÏUªjhY«  FoÚ® mtru mtÁa¤ij K‹å£L«  jäœehL  

efuh£ÁfŸ r£l« 1920 ÃçÎ  15 Ï‹ go  kÂ¥Õ£L  éiy é»j¤Âš Ñœf©LŸs gâfis  M.s 

Hydro Mech Engineering  v‹w  ãWtd« _y«   nk‰bfhŸs¥g£lJ. 

 

S.No  Name Of work Estimate  Amount 

1 Repair Works To Raw Water 30 Hp 72,000 

2 Supply and delivery of 400 mm  sluice valve   1,16,000 

3 Repair Works To Raw Water 20 Hp  92,000 

4 Rewinding Works to Ist Scheme 50 Hp HSC Mortor  75,000 

 
     nk‰go  gâfŸ nj®jš el¤ij éÂfŸ mkèš ÏUªjhY« , FoÚ® mtru mtÁa« fUÂ  

jäœehL  efuh£ÁfŸ r£l« 1920 ÃçÎ  15 Ï‹ Ñœ nk‰bfh©lik¡F  k‹w¤Â‹ ,gÂéw¡f«  

it¡f¥gL»wJ. 

mYtyf¡F¿¥ò :    k‹w«  gÂÎ  brŒayh«.              

gh®itæ£L  gÂÎ  brŒa¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.26 

   

21).      Ïªefuh£Áæš bgh¿ahs® ãiy II ‹ gâæl«  murhiz v© 168  efuh£Á ã®thf« 

k‰W«  FoÚ® tH§fš Jiw, ehŸ 20.03.1990‹go njh‰Wé¡f¥g£L x›bthU M©L«,  nk‰go 

gâæl¤ij  gâ Ú£o¥ò  bgw¥g£L tU»wJ.   ÏWÂahf  efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id 

mt®fë‹  brašKiw e.f.v©.55526/2011/v¥3  ehŸ.19.12.2012š 1.10.2012 Kjš 30.9.2013 tiu 

fhy Ú£o¥Ã‰fhd mDkÂ bgw¥g£LŸsJ. 

              nkY«,  efuh£Á bgh¿ahs® ãiy – II gâæl«  äfÎ« m¤ÂahtÁakhf 

njit¥gLtjhY«,  Ï¥gâæl«  njh‰Wé¡f¥g£L  31  tUl§fS¡F nkš M»é£ljhY«,  

nk‰go gâæl¤Âid 01.10.2013 Kjš 30.09.2021 tiu Úo¤J it¤J¡bfh©lik¡F 

Ã‹nd‰ò«, 01.10.2021 Kjš  ãuªjukhf it¤J¡bfhŸs mDkÂ bgwÎ«, mj‰fhd 

bryéd¤ij V‰fÎ« k‹w¤Â‹ x¥òjY¡F it¡f¥gL»wJ.    

mYtyf¡F¿¥ò :                   efuh£Á bgh¿ahs® ãiy – II  gâæl¤Âid 1.10.2013 Kjš   

    30.09.2021  tiu Ú£o¤J it¤J¡bfh©lik¡F Ã‹nd‰ò«,     

    01.10.2021 Kjš ãuªjukhf it¤J¡bfhŸs efuh£Á ã®thf  

    Miza®, br‹id mt®fë‹ mDkÂ bgwÎ«, mj‰fhd  

    bryéd¤ij V‰fÎ« k‹w« x¥òjš më¡fyh«.  

     (f.v©.1373/2016/Á1) 

  

x¥òjš më¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.27 

 



 

        22).       Ïªefuh£Á  jiyik  Únu‰W ãiya¤Â‰F xU ä‹f©fhâ¥ghs® ãiy–1 gâælkhdJ  

murhiz v©237, Cuf ts®¢Á k‰W«  cŸsh£Á¤Jiw,ehŸ 14.2.1975 ‹ _y«  

njh‰Wé¡f¥g£L  bjhl®ªJ  46 M©LfS¡F  nkyhf bjhl® mDkÂ bgw¥g£L tU»wJ.   

ÏWÂahf  efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id mt®fë‹ brašKiwfŸ 

e.f.v©.55526/2011/v¥3  ehŸ.19.12.2012‹ _y«  01.10.2012  Kjš 30.09.2013  tiu  fhy  

Ú£o¥Ã‰fhd  mDkÂ bgw¥g£LŸsJ. 

 

       nkY« Ï¥gâæl« äfÎ« m¤ÂahtÁakhf njit¥gLtjhY«, Ï¥gâæl« 

njh‰Wé¡f¥g£L 46 M©LfS¡F nkyh»é£lgoahY«, Ï¥gâæl¤ij 1.10.2013 Kjš 

30.9.2021 tiu Úo¤J it¤J¡bfh©lik¡F  Ã‹nd‰ò«, 1.10.2021 Kjš ãuªjukhf Úo¤J 

it¤J¡bfhŸs efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id mt®fë‹ mDkÂ bgwÎ«, mj‰fhd 

bréd¤ij V‰fÎ« k‹w¤Â‹ x¥òjY¡F it¡f¥gL»wJ.     

mYtyf¡F¿¥ò :  ä‹f©fhâ¥ghs® ãiy – 1  gâæl¤Âid 1.10.2013  

                                 Kjš 30.09.2021 tiu Úo¤J it¤J¡bfh©lik¡F Ã‹nd‰ò«, 01.10.2021 

Kjš ãuªjukhf it¤J¡bfhŸs efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id mt®fë‹ mDkÂ 

bgwÎ«, mj‰fhd bryéd¤ij V‰fÎ« k‹w« x¥òjš më¡fyh«. (e.f.v©.1374/2016/Á1) 

  

    x¥òjš më¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.28 

 

        23).     Ïªefuh£Á¡F  xU  bghJ¥gâ nk‰gh®itahs® gâæl«  murhiz v© 7,  efuh£Á 

ã®thf« k‰W«  FoÚ® tH§fš Jiw,  ehŸ 2.2.1993 ‹go njh‰Wé¡f¥g£L,  Ï¥gâæl«  

20.03.1994 « njÂæš ó®¤Â brŒa¥g£L  28 tUl§fŸ KoªJ é£ld.  x›bthU M©L«  

gâæl Ú£o¥ò mDkÂ  bgw¥g£L  tU»wJ.  ÏWÂahf  Ï¥gâæl« 1.10.2012 Kjš 30.9.2013 

tiu efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id  mt®fë‹ brašKiwfŸ e.f.v©.55526/2011/v¥3  

ehŸ.19.12.2012š mDkÂ   tH§f¥g£LŸsJ.  

                         nk‰go,  Ï¥gâæl«  Ïªefuh£Á¡F  äfÎ«  m¤ÂahtÁakhf njit¥gLtjhš 

bjhl®ªJ 28 M©Lfshf bjhl® mDkÂ bgw¥g£L tUtjhY«,  Ï¥gâæl¤ij 01.10.2013 

Kjš 30.09.2021 tiu Ú£o¤J it¤J¡bfh©lik¡F Ã‹nd‰ò«, 01.10.2021 Kjš  ãuªjukhf 

Ú£o¤J it¤J¡bfhŸs efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id mt®fë‹ mDkÂ bgwÎ«, 

mj‰fhd bryéd¤ij V‰fÎ«   k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ.   

 

   x¥òjš më¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.29 

 

 

         24).   Ïªefuh£ÁæYŸs  tiuths® ãiy – III gâælkhdJ  murhiz v© 7,  efuh£Á ã®thf« 

k‰W«  FoÚ® tH§F Jiw,  ehŸ 2.2.1993 ‹go njh‰Wé¡f¥g£L x›bthU M©L«  bjhl® 

mDkÂ bgw¥g£L tU»wJ.  ÏWÂahf efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id mt®fë‹ 

brašKiwfŸ e.f.v©.55526/2011/v¥3 ehŸ.19.12.2012 š  1.10.2012 Kjš 30.9.2013 tiu Ú£o¤J 

it¤J¡bfhŸs mDkÂ tH§f¥g£LŸsJ.  

     nk‰f©l  gâælkhdJ  äfÎ«  m¤ÂahtÁa njitahf cŸsjhš 01.10.2013 Kjš 

30.09.2021 tiu Úo¤J  it¤J¡bfh©lik¡F Ã‹nd‰ò«, 01.10.2021 Kjš ãuªjukhf Úo¤J 

it¤J¡bfhŸs efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id mt®fë‹ mDkÂ bgwÎ«, mj‰fhd 

bryéd¤ij V‰fÎ« k‹w¤Â‹ x¥òjY¡F it¡f¥gL»wJ.  

mYtyf¡F¿¥ò :   tiuths® gâæl¤Âid  01.10.2013 Kjš 30.09.2021 tiu Úo¤J 

it¤J¡bfh©lik¡F Ã‹nd‰ò«, 01.10.2021 Kjš ãuªjukhf 

Úo¤J it¤J¡bfhŸs efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id 

mt®fë‹ mDkÂ bgwÎ«, mj‰fhd bryéd¤ij V‰fÎ« 

k‹w« x¥òjš më¡fyh«. (f.v©.1376/2016/Á1) 

 

   x¥òjš më¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.30 

 

   

mYtyf¡F¿¥ò :   

bghJ¥gâ nk‰gh®itahs® gâæl¤Âid  01.10.2013 Kjš 

30.09.2021 tiu Ú£o¤J it¤J¡bfh©lik¡F Ã‹nd‰ò«,  

01.10.2021 Kjš ãuªjukhf it¤J¡bfhŸs efuh£Á ã®thf 

Miza®,  br‹id mt®fë‹ mDkÂ bgwÎ«, mj‰fhd 

bryéd¤ij V‰fÎ« k‹w« x¥òjš më¡fyh«. 

(f.v©.1375/2016/Á1)  



 

              

       25).             Ïªefuh£Áæš g©lf¡ fh¥ghs® gâæl« ( cjéahs® ãiy) murhiz v© 764, Cuf 

ts®¢Á k‰W« cŸsh£Á¤Jiw, ehŸ 19.05.1984 š mDkÂ¡f¥g£L x›bthU M©L«  efuh£Á 

ã®thf Miza®, br‹id mt®fël«  gâ Ú£o¥ò Miz bgw¥g£L tU»wJ.  ÏWÂahf  

efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id mt®fë‹ brašKiwfŸ  _.K.v©. 25678/2016/v¢1 ehŸ. 

28.11.2016š 01.10.2011 Kjš 30.9.2016 tiu fhy Ú£o¥Ã‰fhd  mDkÂ bgw¥g£LŸsJ.  

 

  nkY«  Ï¥gâæl«  Ïªefuh£Á¡F bjhl®ªJ  njit¥gLtjhY«  Ï¥gâæl«  

njh‰Wé¡f¥g£L  37 M©LfS¡F nkš M»é£ljhY«, Ï¥gâæl« 1.10.2016 Kjš 30.9.2021 

tiu Ú£o¤J¡bfh©lik¡F Ã‹nd‰ò« 1.10.2021 Kjš ãuªjukhf Úo¤J  it¤J¡bfhŸs 

efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id mt®fë‹ mDkÂ bgwÎ« mj‰fhd bryéd¤ij 

V‰fÎ«, k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F  it¡f¥gL»wJ.   

 

mYtyf¡F¿¥ò :   g©lf fh¥ghs®  (cjéahs® ãiy) gâæl¤Âid  1.10.2016 

Kjš 30.9.2021 tiu Ú£o¤J¡bfh©lik¡F Ã‹nd‰ò« 

1.10.2021 Kjš ãuªjukhf Úo¤J it¤J¡bfhŸs efuh£Á 

ã®thf Miza®, br‹id mt®fë‹ mDkÂ bgwÎ« 

mj‰fhd bryéd¤ij V‰fÎ« k‹w« x¥òjš më¡fyh«.  

(f.v©.1377/2016/Á1)  

          

x¥òjš më¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.31 

 

    26).                   Ïªefuh£Áæš jiyik Únu‰W ãiya¤Âš tof£L« gLif Ïa¡Fgt® gâæl«  Cuf  

ts®¢Á  k‰W«  cŸsh£Á¤Jiw, ehŸ 19.01.1976 ‹go  njh‰Wé¡f¥g£L flªj  45 M©Lfshf 

bjhl® mDkÂ  bgw¥g£L tU»wJ.  ÏWÂahf efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id mt®fë‹ 

e.f.v©.55526/2011/v¥3  ehŸ.19.12.2012 š 01.10.2012 Kjš 30.09.2013  tiu  fhy Ú£o¥Ã‰fhd 

mDkÂ bgw¥g£LŸsJ. 

 

 nk‰go  gâæl«  Ïªefuh£Á¡F  äfÎ«  m¤ÂahtÁakhf njit¥gLtjhš  bjhl®ªJ  

45  M©Lfshf bjhl® mDkÂ bgw¥g£L tUtjhY«,  Ï¥gâæl¤ij 01.10.2013 Kjš 

30.09.2021 tiu Úo¤J it¤J¡bfh©lik¡F  Ã‹nd‰ò«, 01.10.2021 Kjš  ãuªjukhf 

it¤J¡bfhŸs efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id mt®fë‹ mDkÂ bgwÎ«, mj‰fhd 

bryéd¤ij V‰fÎ«   k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 

 

mYtyf¡F¿¥ò :  tof£L« gLif  Ïa¡Fgt® gâæl¤Âid  01.10.2013 Kjš 30.09.2021 tiu 

Úo¤J it¤J¡bfh©lik¡F Ã‹nd‰ò«,  01.10.2021 Kjš ãuªjukhf it¤J¡bfhŸs efuh£Á 

ã®thf Miza®,  br‹id mt®fë‹ mDkÂ bgwÎ«, mj‰fhd bryéd¤ij V‰fÎ« k‹w« 

x¥òjš më¡fyh«. (e.f.v©. 1378/2016/Á1)   

 

x¥òjš më¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.32 

 

          27).  Ïªefuh£Á¡F òu£Á¤jiyt®  v«.í.M®.  r¤JzÎ¤Â£l¤Â‹Ñœ  cŸs r¤JzÎ  

ika§fS¡F  FoÚ® tH§f Ïu©L ä£ÁÃ£Á, gt® ošy®, X£Le® gâæl§fis  

njh‰Wé¤J¡bfhŸs murhiz v© 518, efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§F Jiw, ehŸ 

15.12.1984 ‹go  mDkÂ¡f¥g£lJ.  flªj 36  M©Lfshf  nk‰go Ïu©L  gâæl§fS¡F«, 

bjhl®ªJ  gâ Úo¥ò  Miz  bgw¥g£L  tU»wJ.  ÏWÂahf  efuh£Á ã®thf Miza® 

mt®fë‹ brašKiw e.f.v©.55526/2011/v¥3        ehŸ.19.12.2012  š 01.10.2012 Kjš 30.09.2013 

tiu Úo¤J  it¤J¡bfhŸs mDkÂ tH§f¥g£LŸsJ. 

 

nk‰f©l Ïu©L  gt®  ošy®fŸ  j‰nghJ  ga‹gh£oš  Ïšyhjjhš,  xU  X£Leiu  

FoÚ® yhçia  X£Ltj‰F«,  xU  X£Leiu  ef®k‹w¤jiytç‹  <¥Ãid X£Ltj‰F«  

ga‹gL¤j¥g£L tU»wJ.                    nk‰go  gâæl«  

Ïªefuh£Á¡F  äfÎ«  m¤ÂahtÁakhf njit¥gLtjhš  bjhl®ªJ  36  M©Lfshf bjhl® 

mDkÂ bgw¥g£L tUtjhY«,  Ï¥gâæl¤ij 01.10.2013 Kjš 30.09.2021 tiu Úo¤J 

it¤J¡bfh©lik¡F Ã‹nd‰ò«, 01.10.2021 Kjš  ãuªjukhf it¤J¡bfhŸs efuh£Á ã®thf 

Miza®, br‹id mt®fë‹ mDkÂ bgwÎ«, mj‰fhd bryéd¤ij V‰fÎ«   k‹w¤Â‹ 

mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 



 

mYtyf¡F¿¥ò :   

 

 

 

 

 

 

Ïu©L  ä£ÁÃ£Á  gt® ošy®  X£Le® gâæl§fis  01.10.2013 

Kjš  30.09.2021 tiu  Úo¤J it¤J¡bfh©lik¡F Ã‹nd‰ò«,  

01.10.2021 Kjš ãuªjukhf it¤J¡bfhŸs efuh£Á ã®thf 

Miza®,  br‹id mt®fë‹ mDkÂ bgwÎ«, mj‰fhd 

bryéd¤ij V‰fÎ« k‹w« x¥òjš më¡fyh«. 

(f.v©.1379/2016/Á1) 

x¥òjš më¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.33 

 

28).                                                                                                                              e.f.v©.  752/2021/v¢1 

Ïªefuh£Áæ‹ bghJ Rfhju¥ Ãçéš ÑœfhQ« gâfŸ mtru mtÁa« fUÂ 

nk‰bfhŸs¥g£L Ã‹tU« égu¥go gâfŸ brŒJ Ko¡f¥g£LŸsJ.  

mj‹ étu« Ã‹tUkhW : 

t.v© gGJfŸ br¥gåLjš égu« gGJfŸ rçbrŒj ãWtd« tH§»a g£oaš bjhif 

1. 

ngè§ äîåš V‰g£l 

gGJfŸ br¥gå£L Piston, 

shaft ngh‹w ghf§fŸ 

òÂajhf bghU¤ÂaJ. 

$kfhy£Rä x®¡õh¥ 

749, C¤JFë 

nuhL,F‹d¤ö® 

%.40473/- 

2. 

Bio Methanation Plant Ïš 

Fabrication Work brŒJ ä‹ 

nkh£lhiu Belt Drive 

Kiwæš Ïa¡f brŒjJ. 

$ru°tÂ ÏŠÁåaç§ 

x®¡° 24/V/2 b#ŒJ®¡if 

ef® Ójhy£Rä 

òu«,nfhÃbr£oghisa«. 

%.9450/- 

  

nk‰go gâfŸ bghJ Rfhjhu gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ jäœehL kht£l efuh£ÁfŸ 

r£l« 1920 ÃçÎ 15 Ï‹ Ñœ nk‰bfhŸs¥g£lJ v‹w égu« k‹w¤Â‹ gh®it¡F« gÂé‰F« 

it¡f¥gL»wJ. 

 

mYtyf¡ F¿¥ò :    k‹w« gh®itæ£L gÂÎ brŒayh«. 

 

gh®itæ£L  gÂÎ  brŒa¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.34 

 

29)                                                                                                                         e.f.v©.2415/2020/v¢1 

             efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id mt®fë‹ mDkÂ¡foj«   e.f.v©.  20489/Ã3/2018 

ehŸ.09.08.2018 Ï‹ go nfhÃbr£oghisa« efuh£Áæ‹ th®L v©fŸ. 24,26,28,29 k‰W« 30 

M»a 5 th®Lfëš 30 J¥òuÎ gâahs®fis bfh©L J¥òuÎ gâ nk‰bfhŸs x¥gªj 

mo¥gilæš mDkÂ tH§f¥g£LŸsj‰»z§f  nk‰F¿¥Ã£l 5 th®Lfëš 30 öŒik¥ 

gâahs®fis bfh©L J¥òuÎ gâfŸ Ï›tYtyf c¤juÎ e.f.v©. 2415/2020/v¢1 

ehŸ.31.12.2020 Ï‹ go M/s. Southern Solid Waste Management Services, Kaniyakumari ãWtd¤Âd® 

_y« nk‰bfhŸs¥g£L tU»wJ.  Ïªãiyæš efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id mt®fë‹ 

ã®thf mDkÂæ‹ fhy« vÂ®tU« 31.08.2021 cl‹ Kotil»wJ.  

murhiz (ãiy)v©.101 efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš (e.g) Jiw ehŸ.30.04.1997 

Ï‹ go Ïªefuh£Á¡F msÎnfhè‹ go njit¥gL« öŒik¥ gâahs® gâæl§fŸ 

v©â¡if 256 MF«. mDkÂ¡f¥g£l ãuªju J¥òuÎ gâahs®fŸ gâæl§fŸ 174 MF«. 

ÏÂš 105  öŒik gâahs®fŸ j‰nghJ gâòçªJ tU»‹wd®. Ïªãiyæš #]‹ 2021 M« 

khj¤Âš Ïu©L öŒik¥  gâahs®fŸ  taJ KÂ®é‹ fhuzkhf gâ XŒÎ bgw cŸsd®. 

flªj மூ‹W M©Lfëš gâ XŒÎ k‰W« gâæil kuz« fhuzkhf 14  J¥òuÎ gâahs® 

gâæl« fhèahd ãiyæš 69 öŒik¥ gâahs® gâæl§fŸ fhèahf ÏUªJ tU»wJ. 

Ïªãiyæš efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id mt®fë‹ foj e.f.v©. 28369/n#3 

ehŸ.04.12.2018 Ï‹ go Ïªefuh£Á¡F TLjyhf 108 öŒik¥ gâahs®fis bfh©L gâ 

nk‰bfhŸs mDkÂ tH§f¥g£LŸsj‹ mo¥gilæš  S.S. Engineerrs, nfhaK¤ö® 

mt®fëläUªJ 92 öŒik¥ gâahs®fis òw Mjhu Kiwæš x¥gªj mo¥gilæš bg‰W 

Ïªefuh£Áæ‹ 4,59,10,11,12,13,14,1516 k‰W« 25 M»a th®Lfëš öŒik¥ gâfŸ 

nk‰bfhŸs¥g£L tU»wJ. ÛjKŸs th®Lfshd 1,2,3,6,7,8,17,18,19,20,21,22,23,25 k‰W« 27  ãuªju 

öŒik¥ gâahs®fis bfh©L öŒik¥ gâfŸ nk‰bfhŸs¥g£L tU»wJ.   

 



Ïªãiyæš V‰fdnt efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id mt®fshš  

mDkÂ¡f¥g£LŸs 30 öŒik¥ gâahs®fis bfh©L th®L v©fŸ 24,26,28,29 k‰W« 30  

M»a th®Lfëš bjhl®ªJ J¥òuÎ¥ gâfis nk‰bfhŸs nt©oaJ mtÁakh»wJ. vdnt, òw 

Mjhu Kiwæš x¥gªj mo¥gilæš 30 öŒik¥ gâahs®fis <nuhL kht£l M£Áa® mt®fŸ 

brašKiw e.f.v©. 9887/2020/V2 ehŸ.10.10.2020 Ï‹ go öŒik¥ gâahs® eg® xUtU¡F  ehŸ 

x‹W¡F %.561/- v‹D« Âd¡Tè é»j¤Âš J¥òuÎ gâia nk‰bfhŸs k‹w x¥òjš 

nt©l¥gL»wJ.  kht£l M£Á¤jiyt® mt®fë‹ Âd¡Tè é»j¤Âš mo¥gilæš  

ÑœfhQ« égu¥go c¤njr bryéd« fz¡»l¥gL»wJ.  

ehŸ x‹W¡F eg® xUtU¡F  CÂa« %.561 /- Ï‹ mo¥gilæš fz¡bfL¡f¥gL»wJ.  

%. 561/- X 317 Days (Except Sunday) X 30  = %. 53,35,110 /- 

EPF 13 % =   %.6,93,564 /- 

 ESI   3.25 % =   %.1,73,391 /- 

Admin Cost 5 % =  %.2,66,756 /- 

ég¤J fh¥ÕL %.1000 x 30 =      %.30,000 /- 

jsthl  rhkh‹fŸ %.2000 x 30 =      %.60,000 /- 

ÓUil k‰W«  ghJfh¥ò cgfuz§fŸ 3000 x 30 =      %.90,000 /- 

bkh¤j« = %.66,48,821 /- 

 

 nk‰F¿¥Ã£l bryéd« %. 66.49/- Ïy£r¤Âid efuh£Á bghJ ãÂæèUªJ 

nk‰bfhŸs k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. nkY«, 30 öŒik¥ gâahs®fis òw Mjhu 

Kiwæš x¥gªj mo¥gilæš öŒik¥ gâfis nk‰bfhŸs efuh£Á ã®thf Ïa¡Fe®, 

br‹id mt®fS¡F Ãnuuiz mD¥gÎ«, k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  

 mYtyf¡F¿¥ò :  k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

mDkÂ¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.35 

 

30)                                                                                                                       ந.க.எண்: 997/2021/எச்1 

          ககாபிதெட்டிபாவளயம் நகராட்சி தபாதுசுகா ார பிரிவு மூலம் கபரிடர் கேலாண்வே பணியின் கீழ் 

தகாகராைா வைரஸ் கநாய் முன்தைச்ெரிக்வக ேற்றும்  டுப்பு நடைடிக்வகயாக நகராட்சி பகுதியில் 100 

வீடுகளுக்கு ஒரு கைக்தகடுப்பாளர் மூலம் தகாகராைாகநாய் த ாற்று அறிகுறிகளுடன் 

இருப்பைர்கவள கண்டறிந்து அைர்களுக்கு RTPCR பரிகொ வை தெய்ய, ோைட்ட ஆட்சித்  வலைர் 

ஈகராடு அைர்களின் தெயல்முவை ஆவை ந.க. எண் 8100/2020/ கப.கே நாள்;16.05.2021- ல் 

த ரிவித்துள்ளார்கள். கேலும் ோைட்ட ஆட்சித்  வலைர் ஈகராடு அைர்களின் 29.05.2021 ஆம் 

க தியிட்ட ஆய்வு கூட்ட அறிவுறுத் லின்படி கைக்தகடுக்கும் பணிக்கு  ன்ைார்ைலர்கவள 

(VOLUNDEERS) பயன்படுத்திக் தகாள்ளவும், அவ்ைாறு கைக்தகடுக்கும் பணிக்கு தெல்லும் 

 ன்ைார்ைலர்கள் நாதளான்றுக்கு ரூபாய் 250/- ேட்டும் ேதிப்பூதியம் ைைங்க 

உத் ரவிட்டுள்ளார்.ககாபிதெட்டிபாவளயம்  நகராட்சி பகுதியில் 18135 குடியிருப்பு பகுதிகள் உள்ளை.  

181 கைக்தகடுக்கும் பணியாளர்கள் க வைப்படுகின்ைைர். இந்நிவலயில்  தகாசுப்புழு  டுப்பு 

பணியாளர்கள், அங்கன்ைாடி பணியாளர்கள் ேற்றும் ெத்துைவு பணியாளர்கள் தோத் ம் 66 நபர்கள் 

கைக்தகடுக்கும் பணியிவை கேற்தகாண்டு ைருகிைார்கள். அப்பணியாளர்களுடன் கூடு லாக 115 

கைக்தகடுப்பாளர்கவள தகாண்டு பணியிவை கேற்தகாள்ள கைண்டியுள்ளது. எைகை, 

கேற்குறிப்பிட்டுள்ள விைரப்படி 115  நபர்கவள கைக்தகடுக்கும் பணிக்கு பயன்படுத்தி தகாள்ளவும், 

அைர்கவள தகாண்டு  01.06.2021  மு ல்  30.06.2021  முடிய இப்பணியில் ஈடுபடுத்திக் தகாள்ளவும், 

கைக்தகடுக்கும் பணிக்கு தெல்பைர்களுக்கு ேதிப்பூதியம் நாள் ஒன்றுக்கு நபர் ஒருைருக்கு ரூ. 250/- 

ைைங்கவும், அ ற்காகும், உத்க ெ தெலவிைம் ரூ, 8,62,500/-க்கு நகர்ேன்ைத்தின் அனுேதி 

கைண்டப்படுகிைது. 

அலுைலககுறிப்பு; 

1. நகர்ேன்ைம் அனுேதிக்கலாம் . 

2. கநாய்  டுப்பு பகுதியின் அைசியம் கருதி உடன் கேற்படி பணியாளர்கவள 01.06.2021 மு ல் 

பணியில் ஈடுபடுத்தி தகாள்ள ேன்ைம் அனுேதிக்கலம்.  

 

mDkÂ¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.36 

 

 
 

 



31)         Ïªefuh£Á  bghJRfhjhu¥Ãçé‰F  brhªjkhd F¥ig  vL¡F«  thfd  v©. TN 36 J 

2724 ¡F  jFÂ¢rh‹W  fhy« 24.05.2021  cl‹  Kotil»wJ. thfd§fŸ  guhkç¥Ã‰F  MF«  

bryéd§fS¡F  Ô®khd«  v©.261  ehŸ.26.02.2021 š  x¥òjš  bgw¥g£LŸsJ. vdnt, nk‰go  

thfd«  gGJÚ¡f«  brŒtj‰F 19.05.2021 m‹W x¥gªj¥òŸë  nfhu¥g£l¤Âš  Ñœf©lthW 

tu¥bg‰w x¥gªj¥òŸëfŸ k‹w¤Â‹  gh®it¡F«  Koé‰F«  it¡f¥gL»wJ. 

 

tçir 

v© 

ãWtd§fë‹ bga® égu« bjhif 

1. 

$  fzgÂ nkh£lh®°  x®¡° 

20A, ò¤j® ÅÂ,  

nfhÃbr£oghisa« 

53600 

2. 

y£Rä  M£nlh  Orš x®¡° 

x®¡õh¥ fh‹®, 

nk£^®  nl«  636401 

54000 

 

mYtyf¡F¿¥ò :-  nk‰f©lthW tu¥bg‰w Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš  Fiwªj éiyé»j« 

%.53600/-  më¤JŸs  tçir  v©.1š F¿¥Ã£LŸs $  fzgÂ nkh£lh®°  x®¡°, 20A, ò¤j® 

ÅÂ, nfhÃbr£oghisa« gâ kidjhuç‹ x¥gªj¥òŸëæid V‰fyh«.(e.f.v©.707/2021/v¢1) 

V‰f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.37 

 

32).      Ïªefuh£Á  bghJRfhjhu Ãçé‰F  brhªjkhd yhç  thfd  v©.   TN 36 J 6855 ¡F  

jFÂ¢rh‹W  fhy« 28.05.2021  cl‹  Kotil»wJ. thfd§fŸ  guhkç¥Ã‰F  MF«  

bryéd§fS¡F  Ô®khd«  v©.261  ehŸ.26.02.2021 š  x¥òjš  bgw¥g£LŸsJ. vdnt, nk‰go  

thfd«  gGJÚ¡f«  brŒtj‰F 19.05.2021 m‹W x¥gªj¥òŸë  nfhu¥g£l¤Âš  Ñœf©lthW 

tu¥bg‰w x¥gªj¥òŸëfŸ k‹w¤Â‹  gh®it¡F«  Koé‰F«  it¡f¥gL»wJ. 

 

tçir 

v© 

ãWtd§fë‹ bga® égu« bjhif 

1. 

$  fzgÂ nkh£lh®°  x®¡° 

20A, ò¤j® ÅÂ,  

nfhÃbr£oghisa« 

51700 

2. 

y£Rä  M£nlh  Orš x®¡° 

x®¡õh¥ fh‹®, 

nk£^®  nl«  636401 

52000 

 

mYtyf¡F¿¥ò :-  nk‰f©lthW tu¥bg‰w Ïu©L  x¥gªj¥òŸëfëš  Fiwªj éiyé»j« 

%.51700/-  më¤JŸs  tçir  v©.1š F¿¥Ã£LŸs $  fzgÂ nkh£lh®°  x®¡°, 20A, ò¤j® 

ÅÂ, nfhÃbr£oghisa« gâ kidjhuç‹ x¥gªj¥òŸëæid V‰fyh«. (e.f.v©.708/2021/v¢1) 

V‰f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.38 

 

33)                                                                                                                      e.f.v©.997/2021/v¢1 

 Ïªefuh£Áæ‹ _y« nk‰bfhŸs¥gL« nfhé£ 19 nehŒ jL¥ò gâæš <Lg£L tU« 

K‹fs¥ gâahs®fS¡F N 95 Kf¡ftr« 200 v©â¡ifÍ« Sterile Gloves 400 

v©â¡ifÍ«, éãnahf« brŒÍ« gâ¡F 25.05.2021 M« njÂ m‹W éiy¥òŸëfŸ  

nfhu¥g£lJ. mj‹ égu« Ã‹tUkhW  

 

t. 

v© 

étu« éiy¥òŸë x‹¿‹ éiy 

1 
Sri Auro Raam Fire and Safety 

Equipments,  9/2, Akilmedu, Erode 

1. N 95 Kf¡ft« %. 22 /- + 5… GST 

2. Sterile Gloves %. 15 /- + 12… GST 

2 

Sri Mother Safety,  

448, Lakshmi Nagar, 

Bhavani Main Road, Erode  - 5 

1. N 95 Kf¡ft« %. 23 /- + 5… GST 

2. Sterile Gloves %. 16.50 /- + 12… GST 

3 

Sri Gomu Fire Safety, 

298, Sathy Road, 

Erode 

1. N 95 Kf¡ft« %. 24/- + 5… GST 

2. Sterile Gloves %. 17 /- + 12… GST 



  

 nk‰F¿¥Ã£l éiy¥òŸëfëš tçir v© 1 Ïš f©LŸs Sri Auro Raam Fire and Safety 

Equipments, 9/2, Akilmedu, Erode mt®fë‹ éiy¥òŸë éiy é»j« k‰w Ïu©ilÍ« él 

Fiwthf cŸsjhš mjid V‰W mt®fël« mtru mtÁa« fUÂ jäœehL kht£l efuh£ÁfŸ 

r£l« 1920 ÃçÎ 15 Ï‹ Ñœ bfhŸKjš brŒJ K‹fs gâahs®fS¡F tH§f¥g£lJ v‹w 

éguK«, Ï¥gâ¡F %. 11,340/- bryéd« nk‰bfhŸs¥g£lJ v‹w éguK« k‹w¤Â‹ 

gh®it¡F« gÂé‰F« it¡f¥gL»wJ.  

 

mYtyf¡ F¿¥ò : k‹w« gh®itæ£L gÂÎ  brŒayh«. 

 

gh®itæ£L  gÂÎ  brŒa¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.39 

 

 

34).     nfhÃbr£oghisa«  efuh£Á všiy¡F£g£l  th¡F  rhtofëš kht£l  M£Á¤jiyt®,  

<nuhL  kht£l«  mt®fë‹ foj« e.f.v©.33/2021/nf-1  ehŸ.17.3.21 Ï‹ go 

1. th¡F rhtofS¡F  njitahd  trÂfŸ thlif  mo¥gilæš  brŒJ  bfhL¡F«  gâ 

k‰W« 

2. th¡F rhtofS¡F  njitahd ä‹ rhjd  bghU£fŸ éãnahf«  brŒjš 

M»a  gâfis  nj®jš  mtru  mtÁa«  fUÂ  jäœehL  efuh£ÁfŸ r£l« 1920  ÃçÎ(15) –Ï‹ 

Ñœ  nk‰bfhŸs¥g£lik¡F k‹w¤Â‹  gh®it¡F«  gÂé‰F«  it¡f¥gL»wJ. 

mYtyf¡F¿¥ò : k‹w«  gÂÎ  brŒayh«. 

 

gÂÎ  brŒa¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.40 

 

 

35).  nfhÃbr£oghisa«  efuh£Á¡F  brhªjkhd m«kh cztf¤Â‰F gGjilªJ  

cgnahf¥gL¤j  Ïayhj  ãiyæš  cŸs gh¤Âu§fS¡F gÂyhf  òÂjhf  gh¤Âu§fŸ  

éãnahf« brŒÍ« gâ¡F 04.05.2021 m‹W éiy¥òŸëfŸ  nfhu¥g£lÂš Ñœf©LŸsgo 

éiy¥òŸëfŸ  tu¥bg‰WŸsJ. 

1. Explosive Enterprises 
21/9, PMK Rice Mill street, 
Gobichettipalayam 

- Rs.25,964/- 

2. Pugal Industries 
Gobichettipalayam 

- Rs.26,950/- 

3. Sasikala  Electrical Works 
12,New  Hospital  Road, 
Gobichettipalayam 

- Rs.26,950/- 

 

nk‰go  tu¥bg‰w éiy¥òŸëfis  ÏWÂ  brŒÂl k‹w¤Â‹ gh®it¡F«  Koé‰F«  

it¡f¥gL»wJ.(e.f.v©.430/2021/Ï1) 

mYtyf¡F¿¥ò : 1.tu¥bg‰w  éiy¥òŸëfëš Fiwªj  éiy¥òŸë  %.25,964/-     

                                    më¤JŸs Explosive Enterprises,21/9, PMK Rice Mill  

                                 street,Gobichettipalayam mt®fë‹ éiy¥òŸëæid V‰fyh«. 

                                  2. gâæ‹ mtÁa« fUÂ efuh£Áæ‹ r£l« 1920  ÃçÎ 15  Ï‹ Ñœ  

                                     gâæid brŒaÎ«, gâ  c¤ÂuÎ tH§»aik¡F« k‹w«  x¥òjš  

                                     më¡fyh«. 

 

x¥òjš  më¡f¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.41 

 

 

 

 



36).         Ïªefuh£Á brhªjkhd <¥ò thfd«  TN 36 F 7005 thfd gGJ Ú¡f« brŒJ  jU«  

gâ¡F 06.05.2021 Ïš éiy¥òŸë  nfhu¥g£lÂš  Ñœf©lthW  éiy¥òŸëfŸ 

tu¥bg‰WŸsJ. 

1. Sri Ganapathi  motor  works 
20A, Buddhar street, 
Gobichettipalayam 

- Rs.13,500/- 

2. Lakshmi  Auto  Diesel  Works 
Mettur  Dam 

- Rs.14,500/- 

3. JVK  Auto  Diesel  Works 
Salem 

- Rs.15,300/- 

       nk‰go tu¥bg‰w éiy¥òŸëfis  ÏWÂ  brŒÂl k‹w¤Â‹ gh®it¡F«  gÂé‰F«  

it¡f¥gL»wJ.(e.f.v©.841/2021/Ï1) 

mYtyf F¿¥ò  tu¥bg‰w éiy¥òŸëfëš  Fiwªj  éiyé»j« më¤JŸs Sri Ganapathi  

motor  works, 20A, Buddhar street,Gobi mt®fë‹  éiy¥òŸë  Rs.13500/- ia  

m§Ñfç¡fyh«. 

m§Ñfç¡f¥g£lJ ,k‹w¤Ô®khd  v©.42 

37) ந.க.எண். 2190/2020/அ3 

 இந்நகராட்சிக்கு தொந் ோை தபரியார் திடல் எதிரில் உள்ள திைெரி ெந்வ  ேற்றும் அ வை 

சுற்றி அவேந்துள்ள 33 கவடகள் பழு வடந்துள்ள ால், அப்பகுதியில் ைாகைம் நிறுத்தும் 

ைெதிகளுடன் கூடிய நவீை திைெரி அங்காடி கவடகள் கட்ட அரொல் நிர்ைாக அனுேதி ைைங்கி நிதி 

ஓதுக்கீடு தெய்யப்பட்டுள்ளவ  த ாடர்ந்து, இந்நகராட்சி ேன்ைத்தீர்ோைம் எண்.190 நாள் 25.01.2021ன் 

படி கீழ்க்கண்ட கவடகளுக்காை ககட்புகள் 31.01.2021 மு ல் ரத்து தெய்யப்பட்டது.  

 

ெத்தி தேயின் கராடு தபரியார் திடல்  த ற்கு பார்த்  கவடகள் (திைெரி ோர்தகட் ) ேற்றும் உரிே காலம் 

ை. 

எண் 

உரிேம் 

எண் 

குத் வக ாரரின் தபயர் ேற்றும் கவட எண்  ற்கபாதுள்ள உரிே கால 

அளவு 

1 525 கே.கைபதிலால் 

கவட எண்.5 

01.04.2021 மு ல் 

31.03.2024 

2 526 ஜி.ஆர்.திருமூர்த்தி 

கவட எண் 6 

01.04.2020 மு ல் 

31.03.2024 

3 527 என்.ஏ.தேௌலாைா 

கவட எண். 7 

01.04.2019 மு ல் 

31.03.2022 

4 528 ஏ.ேயில்ைாகைன் 

கவட எண்.8 

01.04.2019 மு ல் 

31.03.2020 

5 529 ஆர்.ொந்தி 

கவட எண்.9 

01.04.2019 மு ல் 

31.03.2020 

6 45  னி அதிகாரி, சிந் ாேணி கூட்டுைவு 

பண்டக ொவல, ஈகராடு 

01.04.2020 மு ல் 

31.03.2023 

7 46 தீயவைப்பு நிவலயம், பயணியர் விடுதி 

கட்டடிடம்  

01.04.2021 மு ல் 

31.03.2024 

8 170 ஜி.பி.நாகராேன், தீயவைப்பு நிவலயம் 

அருகில் காலியிடத்தில்  கரப்தபட்டி 

01.11.2018 மு ல் 30.10.2021 

 

 

ெத்தி தேயின் கராடு தபரியார் திடல் கேற்கு பார்த்  கவடகள் (திைெரி ோர்தகட் ) ேற்றும் உரிே காலம் 

ை.எண் உரிேம் 

எண் 

குத் வக ாரரின் தபயர் ேற்றும் கவட 

எண் 

 ற்கபாதுள்ள உரிே கால அளவு 

1 76 எம்.ொந் குோர்  

கவட எண். 19 

01.04.2021 மு ல் 31.03.2024 

2 77 ஆர்.பாலசுப்ரேணியம்  

கவட எண். 20 

01.04.2021 மு ல் 31.03.2024 

3 78 எ.முகேது முஸ் பா 

கவட எண். 21 

01.04.2021 மு ல் 31.03.2024 



4 521 எம்.ககைென் 

கவட எண். 1 

01.04.2020 மு ல் 31.03.2023 

5 522 க ைராஜ்  

கவட எண்.2 

01.04.2019 மு ல் 31.03.2020 

6 523 சி.ஜி.வெயத்முஸ் பா 

கவட எண். 3 

01.04.2019 மு ல் 31.03.2020 

7 524 ஜி.பி.தைங்கிடு 

கவட எண். 4 

01.04.2019 மு ல் 31.03.2020 

 

ெத்தி தேயின் கராடு தபரியார் திடல் ைடக்கு பார்த்  கவடகள் (திைெரி ோர்தகட் ) ேற்றும் உரிே காலம் 

 

ை.எண் உரிேம் 

எண் 

குத் வக ாரரின் தபயர் ேற்றும் கவட 

எண் 

 ற்கபாதுள்ள உரிே கால அளவு 

1 109 ராேம்ோள், 

பவைய ஆஸ்பத்திரி வீதி காலியிடம் 

01.04.2021 மு ல் 31.03.2024 

2 59 எம்.ஆர்.நடராேன் 

கவட எண். 1 

01.04.2021 மு ல் 31.03.2024 

3 60 எம்.கெராராம் 

கவட எண். 2 

01.04.2021 மு ல் 31.03.2024 

4 61 பி.ராகேந்திரன் 

கவட எண். 3 

01.04.2021 மு ல் 31.03.2024 

5 62 தெங்ககாட்வடயன் 

கவட எண். 4 

01.04.2021 மு ல் 31.03.2024 

6 63 கக.வி. ண்டபாணி 

கவட எண். 5 

01.04.2021 மு ல் 31.03.2024 

 

7 64 பி.சுல் ான் 

கவட எண். 6 

01.04.2021 மு ல் 31.03.2024 

8 65 ஏ.சி.காத்திக்அரசு 

கவட எண். 8 

01.04.2021 மு ல் 31.03.2024 

9 66 சி.பத்ோைதி  

கவட எண். 9 

01.04.2021 மு ல் 31.03.2024 

10 67 சி.பத்ோைதி 

கவட எண். 10 

01.04.2021 மு ல் 31.03.2024 

11 68 ஜி.எம்.புைகைஸ்ைரன் 

கவட எண். 11 

01.04.2021 மு ல் 31.03.2024 

12 69 எஸ்.கிருஷ்ைமூர்த்தி 

கவட எண். 12 

01.04.2021 மு ல் 31.03.2024 

13 70 கக.ராேககாபாலன் 

கவட எண். 13 

01.04.2021 மு ல் 31.03.2024 

14 71 ஏ.கக. ங்ககைல் 

கவட எண். 14 

01.04.2021 மு ல் 31.03.2024 

15 72 ஜி.ெண்முகம் 

கவட எண். 15 

01.04.2021 மு ல் 31.03.2024 

16 73 ஏ.ெரைைன் 

கவட எண்.16 

01.04.2021 மு ல் 31.03.2024 

17 74 ஆறுமுகம் 

கவட எண். 17 

01.04.2021 மு ல் 31.03.2024 

18 75 ஜி.கக.குைகெகரன் 

கவட எண். 18 

01.04.2021 மு ல் 31.03.2024 

 

 கவட குத் வக ாரர்கள் ோண்புமிகு தென்வை உயர்நீதி ேன்ைத்தில் ைைக்கு 

எண். W.P.No.15999 of 2020 ன் படி ேயில்ைாகைன் ேற்றும் சிலர் த ாடர்ந்  ைைக்கின் இறுதி தீர்ப்பில் 

31.05.2021ந் க தி ைவர  ங்களது கவடகவள வியாபாரத்திற்கு உபகயாகப்படுத்திக் தகாள்ளவும், 

02.06.2021ம் க திக்குள் காலி தெய்து நகராட்சி ைெம் ஒப்பவடக்கவும், ைைக்கின் ேனு ாரர்களும் 



நகராட்சியும் பரஸ்பரம் ஒப்புக்தகாண்டுள்ளைர். தீர்ப்பில் ோண்புமிகு தென்வை உயர்நீதிேன்ைம் 

பின்ைரும் நிபந் வைகவள விதித்துள்ளது.  

1. 31.05.2021ந் க தி ைவர கவட குத் வக ாரர்கள் அைர்களுவடய 

வியாபாரத்திற்கு  எந் வி  பாதிப்பும் ஏற்படா  ைவகயில் கவட 

நடத்திக்தகாள்ள நகராட்சி அனுேதி ைைங்கிடகைண்டும். 

2. 31.05.2021 ைவர அல்லது கவட குத் வக ாரர்கள் காலிதெய்யும் நாள்  எது 

முன்ைக ா, அதுைவரயில்  கவட குத் வக ாரர்கள் அக்கவடகளுக்குண்டாை 

கவட ைாடவகவய   நகராட்சிக்கு  தெலுத் ப்படகைண்டும். 

3. 31.05.2021 ைவர  கவட குத் வக ாரர்களது வியாபாரம் எந் வி த்திலும் 

பாதிக்கபடா  ைவகயில் நகராட்சி மீ முள்ள இடங்களில்  கட்டுோை 

பணிகவள த ாடரவும், 31.05.2021ந் க திக்கு பிைகு  கட்டிடத்வ  

இடித்துவிட்டு புதிய கட்டிடம் கட்டிக்தகாள்ளலாம். 

4. கட்டுோை பணிகள் முடிைவடந் பின், நகராட்சி புதிய திைெரி அங்காடி 

கவடகவள தபாது ஏலத்தில் வைக்கப்படும் கபாது  ற்கபாவ ய கவட 

குத் வக ாரர்கள் ஏல விதிமுவைகள் ேற்றும் நிபந் வைகளுக்குட்பட்டு 

ஏலத்தில் கலந்து தகாள்ளவும், அைர்கள் அதிக த ாவகக்கு ஏலம் எடுக்க 

முன்ைரும் கபாது கவடகவள ஒதுக்கீடு தெய்ைதில் அைர்களுக்கு 

முன்னுரிவே அளிக்கப்படகைண்டும். கேற்படி நிபந் வைவய தபாது ஏலம் 

ேற்றும் ஒப்பந் ப்புள்ளி அறிக்வகயில் குறிப்பிடப்படகைண்டும். 

5. கேற்குறிப்பிட்ட ெலுவக ஒரு கவடக்குத் வக ாரருக்கு ஒரு  கவடக்கு  

ேட்டுகே தபாருந்தும் . 

கேற்படி தீர்ப்பின் அடிப்பவடயில் இந்நகராட்சி அறிவிப்பு ந.க.எண்.2190/2020/அ3 

நாள் 07.04.2021ன் படி 31.05.2021ந் க தி ைவரயிலாை நிலுவை ேற்றும் நடப்பு ைாடவக உடைடியாக 

தெலுத் ப்படகைண்டும் எைவும், 02.06.2021ந் க திக்குள் கவடயிவை முவையாக காலிதெய்து 

நகராட்சி ைெம் ஒப்பவடக்கப்படகைண்டும் எைவும் கவட குத் வக ாரர்களுக்கு அறிவிப்பு 

ைைங்கப்பட்டது.  

க ர் ல் நடத்வ  விதிமுவைகள் 26.02.2020 மு ல் 03.05.2021ந் க தி ைவர அேலில் 

இருந்து ைந் து.  ற்கபாது க ர் ல் நடத்வ  விதிகள் முடிவுற்ை ால் கேற்படி  

கவடகுத் வக ாரர்களுக்கு 31.05.2021 முடிய நிலுவை ைாடவக  தெலுத் க்ககாரியும், கேலும் 

02.06.2021ந் க தியில் கவடகவள காலிதெய்து நகராட்சி ைெம் ஒப்பவடக்ககைண்டும் எை அறிவிப்பு 

ைைங்கப்பட்டவ யும்  ேன்ைத்தின் பார்வைக்கும், பின்கைற்பும் ைைங்குோறும் ேன்ைத்தின் அனுேதி 

கைண்டப்படுகிைது. கேலும் 01.06.2021ந் க தி மு ல் கேற்கண்ட 33 கவடகளின் ககட்பிவை நீக்கம் 

தெய்து கவடகவள காலி தெய்து இடித்து அப்புைப்படுத் வும், அ ற்காை தெலவிைத்வ  ஏற்கவும்  

ேன்ைத்தின் அனுேதி கைண்டப்படுகிைது.  

அலுைலக குறிப்பு :  ேன்ைம் அனுேதிக்கலாம். 

அனுேதிக்கப்பட்டது, ேன்ைத்தீர்ோை  எண்.43 

38). .                                                                                                              e.f.v©.  536/2021/v¢1 

Ïªefuh£Áæ‹ bghJ Rfhju¥ Ãçéš ÑœfhQ« gâfŸ mtru mtÁa« fUÂ 

nk‰bfhŸs¥g£L Ã‹tU« égu¥go gâfŸ brŒJ Ko¡f¥g£LŸsJ.  

mj‹ étu« Ã‹tUkhW : 

 

t.v© gGJfŸ br¥gåLjš égu« gGJfŸ rçbrŒj ãWtd« tH§»a g£oaš bjhif 

1. 

k¡F« F¥igfis cukh¡F« 

ÏaªÂu¤Âš V‰g£oUªj 

gGJfŸ br¥gå£L òÂajhf 

ÃnsLfŸ, ngç§FfŸ, 

nkh£lh® bgš£, 

ngh‹witfŸ kh‰¿aJ 

ÂU.í.bršt«, 

72,tl¡F jæ®ghisa«, 

r¤Â bkæ‹ nuhL, bgça 

òèô®, gthå(t£l«), 

<nuhL(kht£l«). 

%.66100/- 



2. 

Bio Methanation Plant Ïš 

cŸs ä‹nkh£lh® gGJ rç 

brŒJ ßit©o§ brŒJ 

ngç§FfŸ bghU¤ÂaJ. 

cja« ßit©o§ x®¡°, 

<nuhL bkæ‹ 

nuhL,fu£^®, nfhÃ 

%.17500/- 

3. 

knyçah jL¥ò gâ¡F 

ga‹gL¤j¥gL« 

òif¤bjë¥gh‹ äî‹fëš 

V‰g£oUªj gGJfŸ 

br¥gål¥g£lJ.  

M/S MSP Pest Control 

Services 

45 II
nd

 Floor Block a, 

Sendhan Kandhan 

ComPlex,Erode main road 

GobichettiPalayam 

%.16200/- 

  

nk‰go gâfŸ bghJ Rfhjhu gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ jäœehL kht£l efuh£ÁfŸ 

r£l« 1920 ÃçÎ 15 Ï‹ Ñœ nk‰bfhŸs¥g£lJ v‹w égu« k‹w¤Â‹ gh®it¡F« gÂé‰F« 

it¡f¥gL»wJ. 

 

mYtyf¡ F¿¥ò :    k‹w« gh®itæ£L gÂÎ brŒayh«. 

 

gh®itæ£L  gÂÎ  brŒa¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd  v©.44 

     

39).                                                                                                                 ந.க.எண்.972/2021/எச்1 

        இந்நகராட்சியின் மூலம் இயங்கிைரும் அம்ோ உைைகத்திற்கு 2021-2022 ஆம் ஆண்டிற்கு 

க வையாை கீழ்காணும் தெலவிைங்களுக்கு ேன்ைத்தின் அனுேதி கைண்டப்படுகிைது. 

t. 

v© 

égu« 

c¤njr bryéd« 

%. 

1 

m«kh cztf¤Â‰F njitahd këif  bghU£fS¡F  MF« 

c¤njr bryéd« 

8,00,000 

2 

m«kh cztf¤Â‰F njitahd vçthÍ cUis¡F  MF« c¤njr 

bryéd« 

5,00,000 

3 
m«kh cztf¤Â‰F njitahd ghš k‰W« fhŒf¿fS¡F  MF« 

c¤njr bryéd« 

5,00,000 

4 
m«kh cztf¤Âš gâòçÍ« gâahs®fS¡F njitahd CÂa« 

tH§Ftj‰F MF« c¤njr bryéd« 

11,00,000 

ம ொத்தம்  29,00,000 

 

கேற்காணும் க வையிைங்களாை ேளிவக ேற்றும்  அரிசிப் தபாருட்கவள சிந் ாேணி 

கூட்டுைவு சிைப்பு அங்காடியில் அைர்களிடம் நிர்ையம் தெய்யப்பட்ட விவல விகி த்திலும் பால் ேற்றும் 

காய்கறிகவள உள்ளூர் கவடகளில் ைாங்கி தகாள்ளவும் எரிைாயு சிலிண்டர்கவள ஶ்ரீ நடராஜ் 

இன்கடண் ககஸ் ஏதேன்சீஸ் அைர்களிடம் நிர்ையம் தெய்யப்படும் விவல விகி ங்களில் ைாங்கி 

தகாள்ளவும் ேன்ைத்தின் அனுேதிக்கு வைக்கப்படுகிைது. 

 

அலுைலக குறிப்பு. 1. ேன்ைம் அனுேதிக்கலாம். 

       2.ெட்டேன்ைத் க ர் ல் நடத்வ  விதிகள் அமுலில்           

                               இருந்  ால் 01.04.2021 மு ல் பணி அைசியம் கருதி கேற்படி   

                               பணிக்கு தெலவிைம் கேற்கண்டவ  ேன்ைம் ஏற்கலாம். 

 

அனுேதிக்கப்பட்டJ, k‹w¤Ô®khd  v©.45 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

40).      Ïªefuh£Á efuh£Á  bgh¿ahs® k‰W« Mizahs®(bgh) mt®fë‹ V¥uš 2021-« 

khj¤Â‰fhd eh£F¿¥ò  k‹w¤Â‹ gh®it¡F« gÂé‰F« it¡f¥gL»wJ.  

(f.v©. 1464/2016/Á1) 

 

mYtyf¡F¿¥ò :  k‹w« gÂÎ brŒayh«.  

 

gÂÎ  brŒa¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd v©.46 

 

 

41).   Ïªefuh£Á J¥òuÎ mYty® mt®fë‹ V¥uš 2021-« khj¤Â‰fhd eh£F¿¥ò k‹w¤Â‹ 

gh®it¡F«, gÂé‰F« it¡f¥gL»wJ. (f.v©. 1464/2016/Á1) 

mYtyf¡F¿¥ò :  k‹w« gÂÎ brŒayh«. 

 

gÂÎ  brŒa¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd v©.47 

 

42).  Ïªefuh£Á efuik¥ò mYty® mt®fë‹ V¥uš 2021-« khj¤Â‰fhd eh£F¿¥ò k‹w¤Â‹ 

gh®it¡F«, gÂé‰F« it¡f¥gL»wJ. (f.v©. 1464/2016/Á1) 

mYtyf¡F¿¥ò :  k‹w« gÂÎ brŒayh«.  

 

gÂÎ  brŒa¥g£lJ, k‹w¤Ô®khd v©.48 

 

               x«./- ÂU.g.Ïuhkrhä, 

          jå mYty® 

 

// c©ik efš // c¤ÂuÎ¥go // 

       Mizahs®(bgh) 

          nfhÃbr£oghisa« efuh£Á 

 


