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11.05.2018 ெபா��1: இ�நகரா�சிய� 2016-2017� ஆ�� வள��சி பண�க� �றி�� மாவ�ட 
ெச தி ெதாட�" அ$வல� மாவ�ட ஆ�சிய� அ$வலக� &ல� வ�ள�பர� 
ெகா'(க)ப�' ேம+ப� வ�ள�பர� தினமல� நாள-தழி/ ெவள-ய�ட)ப�' அத+கான 
ெதாைக 1.36,120/- வழ2க ேகா3 ப��ய/ வர)ெப+4�ள�. ேம+ப� ெதாைகைய 
தினமல� நாள-தழி/ (Amar Media) வழ2க மற�தி அ6மதி(� ைவ(க)ப'கிற�. 
அ�வலக �றி�� 
   அ6மதி(கலா� 

                 ந.க.எ�.10718/2017/இ1 
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11.05.2018 ெபா��2: ெபர�ப7� நகரா�சி(��)ப�ட ��ய�8)"க9(� தமி:நா' ��ந;� 
வ�கா/ வா3ய�தினா/ வழ2க)ப'� ெகா�ள-ட� <�' ��ந;� மாதா�திர 
க�டணமாக 1.கி.லி க�டண� 1.4.50 என கண(கீ�' வழ2க)ப'� ��ந;� 
அள?)ப� க�டண� தமி:நா' ��ந;� வ�கா/ வா3ய�தி+� ெச$�த)ப�' வ�த 
நிைலய�/ அரசாைண GO (D) NO:454/MAS W/S  Dept/ dt/22.08.1995 ம+4� அரசாைண GO 

MS NO/39/MAS WS (WS2) Dept /dt/17.04.2018-ப� 1000 litters-(� 9.45 என நி�ணய� ெச � 
அரசாைண ெவள-ய��'�ளைத மற�தி பா�ைவ(�� பதிவ�+��.  
 

அ�வலக �றி�� 
   அ6மதி(கலா�     

                            ந.க.எ�.10718/2017/இ1 

    

Ô®khd v© :57 
mDkÂ¡f¥g£lJ 



11.05.2018 ெபா��3: நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெசைன அவ�கள- ஆ ?<�ட� 
ம+4� நகரா�சி நி�வாக ம�டல இய(�ந� த@சாA� அவ�கள- ஆ ? <�ட 
அறி?ைரகள-ப� ெபர�ப7� நகரா�சிய�/ ஏ+கனேவ வழ2க)ப�'�ள ��ந;� 
�ழா  இைண)"க� ேபாக, மDதE�ள ��ந;� �ழா  இைண)"க9(� மதி)பF' 
தயா� ெச � க8��8 அ6)ப ேக�டதி அ�)பைடய�/ கீ:க�டவா4 
மதி)பF'க� தயா� ெச ய)ப�'�ள�. இ�நிதிைய தமி:நா' நக�)"ற ேசைவ 
க�டைம)" நிதி இைணய� (TUFIDCO) &ல� வ�� இ/லாத கடனாக ெப+4 
பண�கைள ேம+ெகா�வத+� நி�வாக அ6மதி வழ2கிட நகரா�சி நி�வாக 
ஆைணய�, ேச)பா(க�, ெசைன அவ�க9(� ப�ேரரைன அ6)ப� ைவ(க 
மற�தி பா�ைவ(�� அ6மதி(�� ைவ(க)ப'கிற�. 
நகரா�சிய�� ெமா�த வ3 வ�தி)"க�  - 26060 

நகரா�சிய� ெமா�த வ ;'க� - 14706 

வழ2க)பட ேவ��ய ெமா�த இைண)"க� - 6800 

ஏ+கனேவஉ�ள ��ந;� �ழா  இைண)"க�  - 8097 

த+ேபா� வழ2க ேவ��ய ��ந;� இைண)"க� - 6800 

மதி)பF�'� ெதாைக - 215.00 இல�ச� 
அ�வலக �றி�� 
 மற� அ6மதி வழ2கலா�.        
          ந.க.எ�.5220/2018/இ1 
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11.05.2018 ெபா��4: ெபர�ப7� நகரா�சிய� TURIP-2017-2018-� ஆ�' தி�ட நிதிய� கீ: 
சாைல பண�க� ேம+ெகா�ள 15.11.2017-� ேததி நைடெப4� ஒ)ப�த)"�ள-(கான 
வ�ள�பர� இய(�ந� மாநில ெச தி ம(க� ெதாட�" அ$வல� ெசைன 
அவ�கள- வழியாக அ(கா�' அ�ைவசி2 ஏெஜVW எற நி4வன� &ல� 
வ�ள�பர� ெவள-ய��ட வைகய�/ ப��ய/ ெதாைக 1.98,400/-ஐ ேம+ப� வ�ள�பர� 
ெவள-ய��ட நி4வன�தி+� வழ2க மற�தி அ6மதி(� ைவ(க)ப'கிற�. 
அ�வலக��றி��:- 
 தன- அ$வல� E அ6மதி ெப+4 ெதாைக வழ2க மற�தி அ6மதி 
வழ2கலா�. 

ந.க.எ�.8800/2017/இ1 
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11.05.2018 ெபா��5: ெபர�ப7� நகரா�சி பாதாள சா(கைட தி�ட�தி/ வ�')ப�ட 
வ ;'க9(� பாதாள சா(கைட இைண)" 4700 எ�ண�(ைகய�/ வழ2�வத+� 

�.178.00 இல�ச�தி+� TUFIDCO நி4வன� &ல� வ��ய�/லாத கட &ல� 
நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� அவ�களா/ நி�வாக அ6மதி வழ2க)ப�' 
ெசய/Eைற ஆைண உ�திர? க�த� வர)ப�'�ளைத ெதாட��� (Roc 

No.30544/UGSS-1/2017 Dated.25.01.2018) ேம+க�ட மதி)பF�'� ெதாைக �.178.00 
இல�ச�தி+� வ��ய�/லாத கடனாக தமி:நா' நக�"ற உ�க�டைம)" வள��சி 
நிதியக� ெசைன எற நி4வன�திலி8�� க�த� கீ:க�ட நிப�தைனகள- ப� 
க�த� வர)ெப+4�ள�. (க�த எ�. TUFIDCO/URF/Perambalur)1290/AM (M) 2018 

Dated.23.03.2018)  
1. Resolved that perambalur Municipality is authorized signatory to borrow the interest free loan Rs.178.00 lakh from 

TUFIECO for provision of Internal Plumbing for HSC (Minimum 4700Nos) for making optimum utilization of UGSS 

at Permbalur Municipality under Revolving of UIDSSMT as per that terms and conditions Prescribed. By TUFIDCO 

2. The authorized be and hereby authorized to execute the loan agreement and other documents if any with TUFIDCO and 

complete all the other formalities including a fixing of the common seal of Perambalur Municipality on the documents 

to be executed with TUFUDCO n behalf of Perambalur Municipality. 

3.  Resolved to repay the interest free loan as per the repayment schedule in the agreement 
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4. Resolved to adhere to time line as envisaged DPR 

5. Resolved that Perambalur Municipality is authorizing the authorized signatory to make necessary budgetary provisions 

in perambalur Municipality’s annual budget for the repayment of Principal for the project proposals to TUFIDCO and 

is hereby confirmed that all dues will be paid in time without default for creating sustainable revolving fund. 

6. Resolved that Perambalur Municipality is authorizing the authorized to open and operate an ESCROW account for 

UGSS in favour of TUFIDCO till the repayment of Loan. 

ேம+க�டவா4 வர)ெப+ற க�த வ�பர� �றி�� மற�தி பா�ைவ(�� 
பதிவ�+�� 
அ�வலக��றி�� 
  மற� பதி? ெச யலா�. 

                     ந.க.எ�.655/2017/இ2 
    

11.05.2018 ெபா��6: ெபர�ப7� மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ� அவ�கள- ெசய/Eைற உ�தர? க�த� 
ெச.E.எ�.219/2018/அ1 நா�.05.03.2018–ப� ெபர�ப7� மாவ�ட ஆ�சியரக வளாக�தி/ 
10.04.2018 Eத/ 23.04.2018 வைர நைடெப4� இரா]வ ஆ� ேச�)" Eகாமி+� த+காலிக 
கழி)பைற வசதி ம+4� த�ண;� வசதி ெச ^� பண� ேம+ெகா�ள  பண�ய� அவசர 
அவசிய� க8தி^� ெபா� நல க8தி ேம+ப� பண� மாவ�ட நகரா�சிகள- ச�ட� 1920-
ப� வ�தி 15- கீ: பண� ேம+ெகா�ள வ�ைல)"�ள- ேகார)ப�டதி/ �ைற�த 
வ�ைல)"�ள- �.198000/-� வழ2கிய தி8.ஜி.க�ண ஒ)ப�தகார� வ�ைல)"�ள-ய�ைன 
ஏ+4 ேவைல உ�தர? வழ2க)ப�' பண� ெச � E��த வைகய�/ வர)ெப+ற ப��ய/ 
ெதாைக �.198000/-ைய ேம+ப� ஒ)ப�ததார8(� வழ2கியைம(�� மற�தி 
பா�ைவ(�� பதிவ�+�� ைவ(க)ப'கிற�.  

அ�வலக��றி�� 

  மற� பா�ைவய��' பதி? ெச யலா�. 
 

                   ந.க.எ�.3184/2018/இ2 
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11.05.2018 ெபா��7: இ�நகரா�சி ெபா� _காதார ப�3? வாகன எ�.TN46.P.8976(� "திதாக மிகல 
வழ2கிட ேவ�� �)"ர? ஆ வ� �றி)" அள-�ததிேப3/ ேம+ப� வர)ெப+ற 
வ�ைல)"�ள-க� கீ:கா]� வ�பர)ப� மற�தி பா�ைவ(� 
 

வ.எ� 
நி�வன�தி! 

ெபய# 
எ�ண%�ைக ெதாைக 

1 
Imparial Battry 

Perambalur 
1 7050 

2 
Kannan Battry 

Perambalur 
1 7000 

3 
Sri  Kalpana Battry, 

Perambalur 
1 6780 

 

ேம+க�டவா4 வர)ெப+ற வ�ைல)"�ள-கள-/ �ைற�த வ�ைல)"�ள- அள-���ள 
தி8. bக/பனா ேப�ட3W ெபர�ப7� எற நி4வன�தி+� ேவைல உ�தர? 
வழ2கிட?� அத+கான ெசலவ�ன�ெதாைக(�� மற�தி அ6மதி ேகார)ப'கிற�.  

அ�வலக��றி�� 

  மற� அ6மதி(கலா�. 

ந.க.எ�.6393/2018/எ�1 

    

Ô®khd v© :62 
mDkÂ¡f¥g£lJ 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        // x« // ÂU . M® éndh// x« // ÂU . M® éndh// x« // ÂU . M® éndh// x« // ÂU . M® éndh¤ Ã.v°Á¤ Ã.v°Á¤ Ã.v°Á¤ Ã.v°Á    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            jåmYty® / Mizahs®jåmYty® / Mizahs®jåmYty® / Mizahs®jåmYty® / Mizahs®    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    bgu«gÿ® efuh£Ábgu«gÿ® efuh£Ábgu«gÿ® efuh£Ábgu«gÿ® efuh£Á    
 


