
ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

or«g® -2020-M« khj kd¦w T£l bghU£fs¦ 

Date of 
Meeting 
of the 

Council 
Serial Number and Subject in the Agenda Decision of the 

Council 

12.12.2020 227) ÂU¥g¤ö® efuh£Á vy¦iy¡F£g£l gFÂfëy¦ Áw¥ò rhiyfs¦ Â£l« 2020-21-d¦ ÑH¦ ÑH¦ 

%.3.00 nfho kÂ¥Õ£oy¦ rhiy gâfs¦ nkw¦bfhs¦s  ã®thf mDkÂ tH§¦F« bghU£L kd¦w 

Ô®khd« ãiwntw¦¿ mD¥Ã it¡FkhW efuh£Á ã®thf Miza® brd¦id mt®fëd¦ foj« 

e.f.v©.20557/2020/Ï3-M« njÂa foj¤Ây¦ bjçé¡f¥g£Ls¦sJ. ÏÂy¦ ÑH¦f©Ls¦sthW ãÂ 

xJ¡ÑL  bra¦J tu¥bgw¦Ws¦sJ. 

efuh£Áæd¦ bga® 
kÂ¥ÕL bjhif %. 

nfhoæy¦ 

Áw¥ò rhiyæd¦ Â£l 

khåa ãÂ (%. 

nfhoæy¦) 

efuh£Áæd¦ g§¦fë¥ò 

(%.nfhoæy¦) 

ÂU¥g¤ö® 3.00 2.70 0.30 
 

     vdnt tu¥bgw¦w foj« kd¦w¤Âd¦ gh®it¡F« , ÑH¦fhQ« gâia nkw¦go ãÂ xJ¡Ñ£od¦ 

mo¥gilæy¦ nkw¦bfhs¦sÎ«, Ïªj gâfS¡F ã®thf mDkÂ bgw efuh£Á ã®thf Miza® 

brd¦id mt®fS¡F fU¤JU mD¥Ã it¡fÎ« kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

t.v ntiyæd¦ bga® Á¥g« 

Kiw

rhiyæd¦ 

Ús« (».Û) 

rhiyæd¦ 

mfy« (Û) 

kÂ¥ÕL (%. 

Ïy£r¤Ây¦)

1 th®L v© 35 mt¦it ef®, kU¤Jt® ef® 

gFÂæy¦ kiHÚ® fhy¦thÍld¦ Toa òÂa 

jh® rhiy  mik¤jy¦ gâ , th®L v© 28 

bgçah® ef® gFÂæy¦ kiHÚ® fhy¦thÍld¦ 

Toa  ngt® Ãsh¡  rhiy mik¤jy¦ gâ, 

th®L v© 29 fiyP® ef® gFÂæy¦  

kiHÚ® fhy¦thÍld¦ Toa  ngt® Ãsh¡  

rhiy mik¤jy¦ gâ. 

1 1.750 
4.75 & 
3.75 

150.00 

2 th®L v© 32 bt§¦fnlZtuh ef® gFÂæy¦ 

kiHÚ® fhy¦thÍld¦ Toa òÂa jh® rhiy  

mik¤jy¦ gâ, th®L v© 32 Mç¥ ef® 

1 1.750 
4.75 & 
3.75 

150.00 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



gFÂæy¦ kiHÚ® fhy¦thÍld¦ Toa  ngt® 

Ãsh¡  rhiy mik¤jy¦ gâ,  th®L v© 32 

ÂUkhy¦ ef®, FoauR ef® kw¦W« 

Fs¦sh¢rhç t£l« gFÂæy¦ gFÂæy¦ 

kiHÚ® fhy¦thÍld¦ Toa  ngt® Ãsh¡  

rhiy mik¤jy¦ gâ 

 bkh¤j« 2 3.50 - 300.00 

mYtyf F¿¥ò 

kd¦w« mDkÂ¡fyh«.  

e.f.v© 1111 /2020/Ï1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

or«g® -2020-M« khj kd¦w T£l bghU£fs¦ 

Date of 
Meeting 
of the 

Council 
Serial Number and Subject in the Agenda Decision of the Council 

12.12.2020 228) நகராட்சி நி வாக மண்டல இயக்குந , ேவலூ  அவ களின் கடித 

ந.க.எண்.748/2020/அ3, நாள்.25.02.2020-ம் ேததிய கடிதத்தில், 

திருவண்ணாமைல நகராட்சியில் தூய்ைம பணியாளராக பணிபுrந்து 

வரும் திரு.வி.பாரத் என்பவைர இந்நகராட்சிக்கு பணி மாறுதல் ெசய்ய 

இந்நகரமன்றத்தில் த மான இயற்றி த மான நகல் அனுப்பி ைவக்க 

ெதrவிக்கப்பட்டுள்ளது. ேமலும், திருவண்ணாமைல நகராட்சியிலும், 

த மானம் நிைறேவற்றி நகரமன்ற த மான எண்.100,  நாள்.31.03.2020-ல் 

அனுமதி வழங்கப்பட்ட த மான நகல் வரப்ெபற்றுள்ளது. எனேவ, ேமற்படி 

தூய்ைம பணியாளைர இந்நகராட்சியில் காலியாக உள்ள தூய்ைம 

பணியாள  பணியிடத்தில் பணியிட மாறுதலில் வந்து பணிபுrய 

மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 

  

அலுவலக குறிப்பு:- 
      மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

(ந.க.எண்.189/2020/எச்1) 
 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

 

 

 

 



 

ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

or«g® -2020-M« khj kd¦w T£l bghU£fs¦ 

Date of 
Meeting 
of the 

Council 
Serial Number and Subject in the Agenda Decision of the Council 

12.12.2020 229) திருப்பத்தூ  நகராட்சிக்குட்பட்ட 36 வா டு பகுதிகளிலும் தினசr 

திடக்கழிவு  ேமலாண்ைம பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு வருகிறது. ெபாது 

சுகாதாரப் பிrவு தூய்ைம பணியாள கள், துப்புரவு பணி 

ேமற்பா ைவயாள கள், ஓட்ட்டுந கள் உள்ளிட்ட பணியாள கள் ெவளிப்புற 

பகுதிகளில் தினசr பணிகளில் ஈடுப்பட்டு வருகின்றன . தற்ேபாது 

மைழகாலம் ெதாடங்கியுள்ள நிைலயில்  துய்ைம பணிகள் மற்றும் ேநாய் 

தடுப்பு பணிகள் ேமற்ெகாள்ளும் பணியாள களின் நலன் கருதி 

பணியாள களுக்கு ேதைவயான 150 எண்ணிக்ைகயில்   மைழேகாட்டு 

(Rain Coat) வாங்கி பணியாள களுக்கு வழங்கிடவும், அதற்கான ேதாராய 

ெசலவினம் ரூ.1.00 இலட்சத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி 

ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:- 

        பணியாள களின் நலன் கருதி மைழேகாட்டு (Rain Coat) வாங்கி 

பணியாள களுக்கு வழங்கிடவும், அதற்கான ெசலவினத்ைத நகராட்சி 

ெபாது நிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

(ந.க.எண்.1043/2020/எச்1 
 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

 

 



 

 

ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

or«g® -2020-M« khj kd¦w T£l bghU£fs¦ 

Date of 
Meeting 
of the 

Council 
Serial Number and Subject in the Agenda Decision of the Council 

12.12.2020 230) நகராட்சி நி வாக மண்டல இயக்குந , ேவலூ  அவ களின் கடித 

ந.க.எண்.4167/2020/அ3, நாள்.16.11.2020-ம் ேததிய கடிதத்தில், 

திருவண்ணாமைல நகராட்சியில் தூய்ைம பணியாளராக பணிபுrந்து 

வரும் திரு.சி.முருேகசன் த/ெப சின்னண்ணன் என்பவைர இந்நகராட்சிக்கு 

பணி மாறுதல் ெசய்ய இந்நகரமன்றத்தில் த மான இயற்றி த மான நகல் 

அனுப்பி ைவக்க ெதrவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனேவ, திரு.சி.முருேகசன் த/ெப 

சின்னண்ணன் தூய்ைம பணியாளைர இந்நகராட்சியில் காலியாக உள்ள 

தூய்ைம பணியாள  பணியிடத்தில் பணியிட மாறுதலில் வந்து பணிபுrய 

மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 

 அலுவலக குறிப்பு:- 
      மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

 

(ந.க.எண்.1084/2020/எச்1) 
 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

 

 

 

 



 

 

ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

or«g® -2020-M« khj kd¦w T£l bghU£fs¦ 

Date of 
Meeting 
of the 

Council 
Serial Number and Subject in the Agenda Decision of the Council 

12.12.2020 231) ÂU¥g¤ö® efuh£Áæy¦ bgh¿æay¦ Ãçéy¦ efuh£Á bgh¿ahs® ãiy 

–II Mf gâòçªj tªj ÂU.é.#h®{, vd¦gtiu  efuh£Á ã®thf 

Miza®,  brd¦id mt®fëd¦ bray¦Kiw c¤ÂuÎ 

e.f.v©.4310/2019/F1, ehs¦. 26.03.2019-d¦go  jw¦fhèf gâÚ¡f« bra¦J 

c¤Âuél¥g£Ls¦sJ. nkY«, ÂU.é.#h®{,  efuh£Á bgh¿ahs®     ãiy–
II, (jw¦fhèf gâÚ¡f«)  vd¦gt® <£oa éL¥ò kw¦W« brhªj mYty¦ 

fhuz§¦fS¡fhd <£lh éL¥ò bjhiffis tH§¦f nfhç brd¦id 

ca®ÚÂ kd¦w¤Ây¦ W.P.No 16750/2020 tH¡F bjhL¤Js¦sjhy¦, 

Ïªefuh£Á rh®ghf thjhlÎ«, muR Áw¥ò tH¡f¿P® ÂU.é.fÂ®ntY, 

mt®fS¡F  tH¡f¿P® f£lz« bjhifahf %.15,000/- tH§¦f 

kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò: 

kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

(e.f.v©.0969 /2019 /Á1) 
 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

 

 

 



 

 

 

ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

or«g® -2020-M« khj kd¦w T£l bghU£fs¦ 

Date of 
Meeting 
of the 

Council 
Serial Number and Subject in the Agenda Decision of the Council 

12.12.2020 232) ÂU¥g¤ö® efuh£Á¡F¢ brhªjkhd òÂa ngUªJ ãiya¤Âd¦ 

tl¡Fòw« òÂjhf¡ f£l¥g£l  bjw¦Fòw thry¦ cs¦s Kjy¦ js filfs¦ 

13  kw¦W« é.Á.v«.bjUéy¦ tl¡F¥òw thry¦ cs¦s Kjy¦ js filfs¦ 8 

Mf bkh¤j« 21 filfëd¦ F¤jif cçik¡F  kW Vy« kw¦W« kW 

x¥gªj¥òs¦ë nfhU« és«gu m¿é¥ig 18.10.2020-« njÂa Âdrç 

ehëjêy¦ és«gu« btëæ£ljw¦fhd és«gu f£lz« Ãy¦ g£oay¦ v©. 

VLR2021-0004046. ehs¦.18.10.2020-d¦go The daily Thanthi Trust  35 Arcot 
Road Vellore -632004  ãWtd¤Âw¦F  bjhif %.19530/-I brY¤j 

kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nfhu¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò: 

kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

(e.f.v©.6137/2015/m4) 
 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

 

 

 



 

 

 

ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

or«g® -2020-M« khj kd¦w T£l bghU£fs¦ 

Date of 
Meeting 
of the 

Council 
Serial Number and Subject in the Agenda Decision of the Council 

12.12.2020 233) ÂU¥g¤ö® efuh£Á¦  2020 – 21-« ãÂah©oy¦ brh¤Jtç, bjhêy¦tç, 

FoÚ® f£lz«, filthlif M»atw¦iw ãYitæd¦¿ efuh£Á¡F 

brY¤j nfhç  efu vy¦iy¡Fs¦ M£nlh _y« és«gu«  bra¦a  

mjw¦fhd njhuha bryéd« %.1,00,000/- bghJ ãÂæy¦ ÏUªJ bryÎ 

bra¦a kd¦w¤Âd¦ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ.   

 

mYtyf F¿¥ò :- 

          kd¦w¥bghUs¦ mDkÂ¡fyh«. 

e.f.v©.928/2020m1 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

 

 

 



 

 

 

ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

or«g® -2020-M« khj kd¦w T£l bghU£fs¦ 

Date of 
Meeting 
of the 

Council 
Serial Number and Subject in the Agenda Decision of the Council 

12.12.2020 234) r£lkd¦w cW¥Ãd® ãÂ 2020-2021-« ãÂah©od¦ ÑH¦ gâ¦ bra¦a 

ÂU¥g¤ö® kht£l M£Á¤ jiyt®/bgUªjiyt® kht£l Cuf ts®¢Á Kfik, 

mt®fëd¦ bray¦Kiw c¤ÂuÎ e.f.m4/041/2020 ehs¦ 28.11.2020-« njÂa foj« 

tu¥bgw¦Ws¦sJ.  vdnt tu¥bgw¦w c¤ÂuÎ foj« kd¦w¤Âd¦ gh®it¡F« 

gÂéw¦F« it¡f¥gL»wJ. 

t. 

v 
ntiyæ‹ neu« 

kÂ¥ÕL 

bjhif 

%. Ïy£r« 

1. Construction of Storm Water Drain to Amma 
Unavagam Front Side at Ward no 5 at Thirupathur . 0.50 

 

mYtyf F¿¥ò 

kd¦w« gÂÎ bra¦ayh«. 

e.f.v© 1225/2020/Ï1 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

 

 

 



 

 

 

ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

or«g® -2020-M« khj kd¦w T£l bghU£fs¦ 

Date of 
Meeting 
of the 

Council 
Serial Number and Subject in the Agenda Decision of the Council 

12.12.2020 235)  திருப்பத்தூ  நகராட்சி  பகுதிகளில் திடக்கழிவு ேமலாண்ைம 

பணிகளில் கழிவுகைள தரம் பிrத்து ெபறுதல் பணிகளுக்காக LCV 

வாகனங்கள் 6 எண்ணிக்ைகயிலும், BOV வாகனங்கள் 36 
எண்ணிக்ைகயிலும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தற்ேபாது பழுதாகி 

நிறுத்தப்பட்டுள்ள, BOV (Battery Opreted Vehicle) வாகன எண்.20/20 
வாகனத்ைத பழுது நக்கும் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள, 01.12.2020-š 

விைலப்òŸë nfhu¥g£lJ. வரப்ெபற்ற கீழ்காணும் மூன்று 

விைலப்புள்ளிகைள மன்றத்தின் பா ைவக்கும், அனுமதிக்கும் 

ைவக்கப்படுகிறது. 

 

t. 

v© 

ãWtd¤Â‹ bga® éiy étu« 

% 

F¿¥ò 

 

1. 
JSS எண்ட பிைரசஸ், 

எண்.42, முனிசாமி நாயுடு 

ெதரு, வாணியம்பாடி. 

 

      51834/- 

 

mÂf« 

 

2. 
ஸ்ரீ ைபரவா கிrன் ைலன்ஸ், 

எண்.116/90, காமராஜ  ெதரு, 

 

47182/- 

 

FiwÎ 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



வக்கணம்பட்டி, 

ேஜாலா ேபட்ைட. 
 

3. 

ஸ்ரீ வாr எண்ட பிைரசஸ், 

எண்.31C,சவீரம் முதல் ெதரு, 

ெபருங்குடி, ெசன்ைன. 

 

 

 

        49518/- 

 

 

mÂf« 

 

அலுவலக குறிப்பு:- 

 

        ேமற்படி மூன்று விைலப்புள்ளிகளில் ஸ்ரீ ைபரவா கிrன் ைலன்ஸ், 

எண்.116/90, காமராஜ  ெதரு,வக்கணம்பட்டி, ேஜாலா ேபட்ைட. 

நிறுவனத்தின் குைறந்த விைலப்புள்ளியிைன மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

(ந.க.எண்.927/2020/எச்1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

or«g® -2020-M« khj kd¦w T£l bghU£fs¦ 

Date of 
Meeting 
of the 

Council 
Serial Number and Subject in the Agenda Decision of the Council 

12.12.2020 236) திருப்பத்தூ  நகராட்சி  பகுதிகளில் திடக்கழிவு ேமலாண்ைம 

பணிகளில் கழிவுகைள தரம் பிrத்து ெபறுதல் பணிகளுக்காக LCV  

வாகனங்கள் 6 எண்ணிக்ைகயிலும், BOV வாகனங்கள் 36 
எண்ணிக்ைகயிலும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தற்ேபாது பழுதாகி 

நிறுத்தப்பட்டுள்ள, BOV (Battery Opreted Vehicle) வாகன எண்.8/20 
வாகனத்ைத பழுது நக்கும் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள,  01.12.2020-š 

விைலப்òŸë nfhu¥g£lJ. வரப்ெபற்ற கீழ்காணும் மூன்று 

விைலப்புள்ளிகைள மன்றத்தின் பா ைவக்கும், அனுமதிக்கும் 

ைவக்கப்படுகிறது. 

t. 

v© 

ãWtd¤Â‹ bga® éiy étu« 

% 

F¿¥ò 

 

1. 
JSS எண்ட பிைரசஸ், 

எண்.42, முனிசாமி நாயுடு 

ெதரு, வாணியம்பாடி. 

 

      48062/- 

 

mÂf« 

 ஸ்ரீைபரவா கிrன் ைலன்ஸ்,   

mDkÂ¡f¥g£lJ 



2. எண்.116/90, காமராஜ  ெதரு, 

வக்கணம்பட்டி, 

ேஜாலா ேபட்ைட. 

43760/- FiwÎ 

 

3. 

ஸ்ரீ வாr எண்ட பிைரசஸ், 

எண்.31C,சவீரம் முதல் ெதரு, 

ெபருங்குடி, ெசன்ைன. 

 

 

        45924/- 

 

 

mÂf« 

 

அலுவலக குறிப்பு:- 

 

         ேமற்படி மூன்று விைலப்புள்ளிகளில் ஸ்ரீ ைபரவா கிrன் ைலன்ஸ், 

எண்.116/90, காமராஜ  ெதரு, வக்கணம்பட்டி, ேஜாலா ேபட்ைட 

நிறுவனத்தின் குைறந்த விைலப்புள்ளியிைன மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

 (ந.க.எண்.927/2020/எச்1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

or«g® -2020-M« khj kd¦w T£l bghU£fs¦ 

Date of 
Meeting 
of the 

Council 
Serial Number and Subject in the Agenda Decision of the Council 

12.12.2020 237) திருப்பத்தூ  நகராட்சி  பகுதிகளில் திடக்கழிவு ேமலாண்ைம 

பணிகளில் கழிவுகைள தரம் பிrத்து ெபறுதல் பணிகளுக்காக LCV  

வாகனங்கள் 6 எண்ணிக்ைகயிலும், BOV வாகனங்கள் 36 
எண்ணிக்ைகயிலும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தற்ேபாது பழுதாகி 

நிறுத்தப்பட்டுள்ள, BOV (Battery Opreted Vehicle) வாகன எண்.3/16 
வாகனத்ைத பழுது நக்கும் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள,  01.12.2020-š 

விைலப்òŸë nfhu¥g£lJ. வரப்ெபற்ற கீழ்காணும் மூன்று 

விைலப்புள்ளிகைள மன்றத்தின் பா ைவக்கும், அனுமதிக்கும் 

ைவக்கப்படுகிறது. 

t. 

v© 

ãWtd¤Â‹ bga® éiy étu« 

% 

F¿¥ò 

 

1. 
JSS எண்ட பிைரசஸ், 

எண்.42, முனிசாமி நாயுடு 

ெதரு, வாணியம்பாடி. 

 

      43620/- 

 

mÂf« 

 

2. 
ஸ்ரீைபரவா கிrன் ைலன்ஸ், 

எண்.116/90, காமராஜ  ெதரு, 

 

39554/- 

 

FiwÎ 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



வக்கணம்பட்டி, 

ேஜாலா ேபட்ைட. 
 

3. 

ஸ்ரீ வாr எண்ட பிைரசஸ், 

எண்.31C,சவீரம் முதல் ெதரு, 

ெபருங்குடி, ெசன்ைன. 

 

 

 

        41536/- 

 

 

mÂf« 

அலுவலக குறிப்பு:- 

 

         ேமற்படி மூன்று விைலப்புள்ளிகளில் ஸ்ரீ ைபரவா கிrன் ைலன்ஸ், 

எண்.116/90, காமராஜ  ெதரு, வக்கணம்பட்டி, ேஜாலா ேபட்ைட 

நிறுவனத்தின் குைறந்த விைலப்புள்ளியிைன மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

 (ந.க.எண்.927/2020/எச்1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

or«g® -2020-M« khj kd¦w T£l bghU£fs¦ 

Date of 
Meeting 
of the 

Council 
Serial Number and Subject in the Agenda Decision of the Council 

12.12.2020 238) திருப்பத்தூ  நகராட்சி  பகுதிகளில் திடக்கழிவு ேமலாண்ைம 

பணிகளில் கழிவுகைள தரம் பிrத்து ெபறுதல் பணிகளுக்காக LCV  

வாகனங்கள் 6 எண்ணிக்ைகயிலும், BOV வாகனங்கள் 36 
எண்ணிக்ைகயிலும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தற்ேபாது பழுதாகி 

நிறுத்தப்பட்டுள்ள, BOV (Battery Opreted Vehicle) வாகன எண்.8/16 
வாகனத்ைத பழுது நக்கும் பணிகள் ேமற்ெகாள்ள,  01.12.2020-š 

விைலப்òŸë nfhu¥g£lJ. வரப்ெபற்ற கீழ்காணும் மூன்று 

விைலப்புள்ளிகைள மன்றத்தின் பா ைவக்கும், அனுமதிக்கும் 

ைவக்கப்படுகிறது. 

t. 

v© 

ãWtd¤Â‹ bga® éiy étu« 

% 

F¿¥ò 

 

1. 
JSS எண்ட பிைரசஸ், 

எண்.42, முனிசாமி நாயுடு 

ெதரு, வாணியம்பாடி. 

 

      65103/- 

 

mÂf« 

 ஸ்ரீைபரவா கிrன் ைலன்ஸ்,   

mDkÂ¡f¥g£lJ 



2. எண்.116/90, காமராஜ  ெதரு, 

வக்கணம்பட்டி, 

ேஜாலா ேபட்ைட. 

59220/- FiwÎ 

 

3. 

ஸ்ரீ வாr எண்ட பிைரசஸ், 

எண்.31C,சவீரம் முதல் ெதரு, 

ெபருங்குடி, ெசன்ைன. 

 

 

 

        62154/- 

 

 

mÂf« 

அலுவலக குறிப்பு:- 

         ேமற்படி மூன்று விைலப்புள்ளிகளில் ஸ்ரீ ைபரவா கிrன் ைலன்ஸ், 

எண்.116/90, காமராஜ  ெதரு, வக்கணம்பட்டி, ேஜாலா ேபட்ைட 

நிறுவனத்தின் குைறந்த விைலப்புள்ளியிைன மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

 (ந.க.எண்.927/2020/எச்1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

or«g® -2020-M« khj kd¦w T£l bghU£fs¦ 

Date of 
Meeting 
of the 

Council 
Serial Number and Subject in the Agenda Decision of the Council 

12.12.2020 239) திருப்பத்தூ  நகராட்சி  பகுதிகளில்  LCV  வாகனங்கள் மூலம் 

கழிவுகள் ேசகrத்தல், தரம் பிrத்து ெபறுதல் உள்ளிட்ட திடக்கழிவு 

ேமலாண்ைம பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு வருகிறது. ேமற்படி 

பணிகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் வாகன எண்.TN83 R 6490  LCV 
வாகனம்  பழுதைடந்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.  ேமற்படி வாகனத்ைத உrய 

அங்கீகாரம் ெபற்ற (TATA Services Centre) நிறுவனத்தின் மூலம் பழுது 

நக்கும் பணிகள் ேமற்ெகாண்டு திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பணிகளுக்கு 

பயன்படுத்தவும், அதற்கான ேதாராய  ெசலவினம் ரூ.50,000/-க்கும் 
மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:- 

           ெபாது சுகாதார பணிகளின் அவசியத்திைன கருதி ேமற்படி 

வாகனத்ைத பழுது பா க்கவும், அதற்கான ெசலவினத்ைத நகராட்சி ெபாது 

நிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

(ந.க.எண்.1211/2020/எச்1)  

mDkÂ¡f¥g£lJ 



 

 

 

 

 

 

ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

or«g® -2020-M« khj kd¦w T£l bghU£fs¦ 

Date of 
Meeting 
of the 

Council 
Serial Number and Subject in the Agenda Decision of the Council 

12.12.2020 240) திருப்பத்தூ  நகராட்சிக்குட்பட்ட 36 வா டு பகுதிகளிலும் தினசr 

திடக்கழிவு  ேமலாண்ைம பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு வருகிறது. ெபாது 

சுகாதாரப் பிrவு தூய்ைம பணியாள கள், துப்புரவு பணி 

ேமற்பா ைவயாள கள், ஓட்ட்டுந கள் உள்ளிட்ட பணியாள கள் ெவளிப்புற 

பகுதிகளில் தினசr பணிகளில் ஈடுப்பட்டு வருகின்றன . தற்ேபாது 

மைழகாலம் ெதாடங்கியுள்ள நிைலயில்  துய்ைம பணிகள் மற்றும் ேநாய் 

தடுப்பு பணிகள் ேமற்ெகாள்ளும் பணியாள களின் நலன் கருதி 

பணியாள களுக்கு ேதைவயான 150 எண்ணிக்ைகயில்   மைழேகாட்டு 

(Rain Coat) சப்ைள ெசŒÍ« gâfS¡F 03.12.2020-š விைலப்òŸë 

nfhu¥g£lJ. வரப்ெபற்ற கீழ்காணும் மூன்று விைலப்புள்ளிகைள 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



மன்றத்தின் பா ைவக்கும், அனுமதிக்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 

 

t. 

v© 

ãWtd¤Â‹ bga® éiy étu« 

(ஒன்றின் 
விைல) % 

F¿¥ò 

 

1. 

பத்மகிருத்திகா 

எண்ட பிைரசஸ், 

1/309A, இலாபவிநாயக  

ெதரு, சாமுசிங்கபுரம், 

ராஜாபாைளயம், 

 

6.30+5%GST 
 

 

 mÂf« 

 

 

2. 

அrஷஸ்வரா அேசாசிேயட், 

எண்.1/28, கிழவிகுளம், 

ராஜாபாைளயம், 

விருதுநக  மாவட்டம். 

 

 

5.80+5%GST 

 

 

  FiwÎ 

 

3. 
S.V.P. டிேரட ஸ், 

எண்.8, மணியகார  ெதரு, 

புதிய ஆயக்குடி, பழனி 

தாலுக்கா, திண்டுக்கல் 

மாவட்டம். 

 

7.00+5%GST 

 

 mÂf« 

அலுவலக குறிப்பு:- 

         ேமற்படி மூன்று விைலப்புள்ளிகளில் அrஷஸ்வரா அேசாசிேயட், 

எண்.1/28, கிழவிகுளம், ராஜாபாைளயம்,விருதுநக  மாவட்டம்  

நிறுவனத்தின் குைறந்த விைலப்புள்ளியிைன மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

(ந.க.எண்.1043/2020/எச்1) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

or«g® -2020-M« khj kd¦w T£l bghU£fs¦ 

Date of 
Meeting 
of the 

Council 
Serial Number and Subject in the Agenda Decision of the Council 

12.12.2020 241) ÂU¥g¤ö® efuh£Á 2011-M« M©od¦ fz¡bfL¥Ãd¦ go 83612 k¡fs¦ 

bjhif bfh©l nj®Î ãiy efuh£ÁahF«. jw¦nghJ jäHf murhy¦ ÂU¥g¤ö® 

efu« kht£lkhf njhw¦Wé¡f¥g£lJ. ÏÂy¦ 36 th®Lfs¦ cs¦sl¡»ajhF«. 

Ïªefuh£Á vy¦iy¡F£g£l gFÂfëy¦ cs¦s  3269 v©â¡ifæyhd 

bjUés¡Ffs¦ Ïa¡Fjy¦ kw¦W« guhkç¥ò gâfs¦ jåah® ãWtd« _y« 

nkw¦¡bfhs¦s¥g£L tU»wJ. jåah® x¥gªj fhy« 30.09.2020-Îld¦ 

KotilªJ é£lJ. nkY« Ïªj ãÂah©ow¦fhd ( 2020-2021)  Ïa¡Fjy¦ (k) 

guhkç¥ò gâfis jåah® _y«  nkw¦bfhs¦s efuh£Á ã®thf Miza®, 

brd¦id  mt®fS¡F  Ô®khd« v© 176 ehs¦ 14.09.2020-y¦  mDkÂ bgw¦W 

foj« mD¥g¥g£Ls¦sJ.  nkw¦go gâ¡F cça mDkÂ bgw¥gL« tiu 

bjUés¡F  Ïa¡Fjy¦ kw¦W« guhkç¥ò gâfis jw¦bghGJ gh®¡F« rd¦b#a¦ 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



onul®[¦, jUkòç  vd¦gtU¡F 1.1.2021 Kjy¦ 31.03.2021 tiu _d¦W khj 

fhy¤Âw¦F gâ Úo¥ò bra¦aÎ«  mjw¦fhd bryÅd« %.6.00 Ïy£r«  tH§¦fÎ«  

kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mytyf F¿¥ò 

 1) kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

2) gâ¡fhd bryÅd¤ij efuh£Á bghJ ãÂ 2020-2021 M« 

ãÂah©oy¦    

     nkw¦bfhs¦sÎ« kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

e.f.v© 1416/2016/Ï1 

 

 

 

 

ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

or«g® -2020-M« khj kd¦w T£l bghU£fs¦ 

Date of 
Meeting 
of the 

Council 
Serial Number and Subject in the Agenda Decision of the Council 

12.12.2020 242) Ïªefuh£Áæy¦ x¥gªj X£Le®fshf Ïu©L eg®fs¦ kht£l M£Á¤ 

jiyt®, ntÿ® mt®fs¦ 2019-2020-M« M©oy¦ ã®za« bra¦j Âd¡Tè 

mo¥ilæy¦ gâ òçªJ tU»wh®fs¦ mt®fëd¦ gâ¡fhy« 31.12.2020-Îld¦ 

KotilªJ é£lJ.  jw¦bghGJ gâæd¦ mtÁa« fUÂ gâahs®fëd¦ gâ 

Úo¥ò fhy¤ij 1.01.2021 Kjy¦ 31.03.2021 tiu 3 khj fhy¤Âw¦F gâ Úo¥ò 

bra¦aÎ«, kht£l M£Á¤ jiyt® mt®fs¦ 2019-2020-M« M©oy¦ ã®za« 

bra¦j Âd¡Tè mo¥gilæy¦ bjhifæid tH§¦fÎ« kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ.   

mytyf F¿¥ò 

1) kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

2) gâ¡fhd bryÅd¤ij efuh£Á bghJ ãÂ 2020-2021 M« 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



ãÂah©oy¦    

     nkw¦bfhs¦sÎ« kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

e.f.v©.2185/2016/Ï1 

 

 


