
ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

et«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 

30.11.2020 220) efuh£Á ã®thf Miza® , brd¦id mt®fëd¦ foj« 

e.f.v©5060/2020/Â1 ehs¦ 17.10.2020 foj¤Ây¦  r£l¥nuit éÂ 110-d¦ ÑH¦ 

kh©òäF Kjyik¢r® mt®fëd¦ m¿¡ifæy¦ efuh£Á ó§¦fh¡fëy¦  bghJ 

ãWtd§¦fs¦ ,  jåah® g§¦fë¥ò kw¦W« bghJ ãÂ  gad¦gL¤Â Âwªjbtë 

clw¦gæw¦Á Tl« kw¦W« nahf ika« mik¤J bjhl® guhkç¥ò gâfs¦ 

bra¦ÂLkhW foj« tu¥bgw¦Ws¦sJ. vdnt tu¥bgw¦w foj« kd¦w¤Âd¦ 

gh®it¡F« gÂéw¦F« it¡f¥gL»wJ 

mYtyf F¿¥ò 

                        kd¦w« gÂÎ bra¦ayh«. 

e.f.v© 1229/2020/Ï1 

Ô®khd« v©.220 ehs¦.30.11.2020 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

 

 

 

 

 



ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

et«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 

30.11.2020 221) efuh£Á ã®thf Miza®, brd¦id mt®fëd¦ foj« e.f.v©5060/2020/Â1  

ehs¦ 17.10.2020 foj¤Ây¦  r£l¥nuit éÂ 110-d¦ ÑH¦ kh©òäF Kjyik¢r® mt®fëd¦ 

m¿¡ifæy¦ efuh£Á ó§¦fh¡fëy¦  bghJ ãWtd§¦fs¦ ,  jåah® g§¦fë¥ò kw¦W« 

bghJ ãÂ  gad¦gL¤Â Âwªjbtë clw¦gæw¦Á Tl« kw¦W« nahf ika« mik¤J 

bjhl® guhkç¥ò gâfs¦ bra¦ÂLkhW foj« tu¥bgw¦Ws¦sJ.¦  vdnt ÑHfhQ« 

gâfs¦ bra¦a kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

t. v© ntiyæ‹ étu« 
kÂ¥ÕL bjhif 

%. Ïy£r« 

1. th®L v© 33 jäH¦ehL Å£L trÂ 

thça« gFÂ – II-y¦ cs¦s efuh£Á 

ó§¦fhéy¦   nahfh ika«  (YOGA 
Center)  mik¤jy¦ gâ  

25.00 

 

mYtyf F¿¥ò  

1) kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

2)  nkw¦go gâ¡F  bghJ ãÂ 2020-21 , bghJ ãWtd§¦fs¦ kw¦W« jåah® g§¦fë¥ò 

gad¦gL¤Â gâfs¦ bra¦aÎ« bjhl® guhkç¥ò bra¦Í« tifæy¦ bray¦gL¤ÂlÎ«  

kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

e.f.v© 1229/2020/Ï1 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

et«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 

30.11.2020 222) efuh£Á ã®thf Miza® , brd¦id mt®fëd¦ foj« e.f.v©5060/2020/Â1  

ehs¦ 17.10.2020 foj¤Ây¦  r£l¥nuit éÂ 110-d¦ ÑH¦ kh©òäF Kjyik¢r® mt®fëd¦ 

m¿¡ifæy¦ efuh£Á ó§¦fh¡fëy¦  bghJ ãWtd§¦fs¦ ,  jåah® g§¦fë¥ò kw¦W« 

bghJ ãÂ  gad¦gL¤Â Âwªjbtë clw¦gæw¦Á Tl« kw¦W« nahf ika« mik¤J 

bjhl® guhkç¥ò gâfs¦ bra¦ÂLkhW foj« tu¥bgw¦Ws¦sJ.¦  vdnt ÑHfhQ« 

gâfs¦ bra¦a kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

t. v© ntiyæ‹ étu« 
kÂ¥ÕL bjhif 

%. Ïy£r« 

1. th®L v© 33 jäH¦ehL Å£L trÂ 

thça« gFÂ – II-y¦ cs¦s efuh£Á 

ó§¦fhéy¦  Âwªj btë clw¦gæw¦Á 

Tl«  (Gym Center)  mik¤jy¦ 

gâ 

10.00 

mYtyf F¿¥ò  

1) kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

2)  nkw¦go gâ¡F  bghJ ãÂ 2020-21 , bghJ ãWtd§¦fs¦ kw¦W« jåah® g§¦fë¥ò 

gad¦gL¤Â gâfs¦ bra¦aÎ« bjhl® guhkç¥ò bra¦Í« tifæy¦ bray¦gL¤ÂlÎ«  

kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

e.f.v© 1229/2020/Ï1. 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

et«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 

30.11.2020 223) ÂU¥g¤ö® efuh£Á k¡fŸ bjhif 2011-« M©o‹ fz¡bfL¥Ã‹go 83612 MF«. Ïªefuh£Á 

9.97  rJu ».Û R‰wséš 36 th®Lfshf 310 rhiyfis cŸsl¡» Rkh® 91.861 ».Û  mséš  efuh£Á 

bjU¡fŸ, rhiyfis bfh©L«, 6.70 ».Û beLŠrhiy trÂÍl‹ brašg£L tU»wJ. 

  Ïªefuh£Áæ‹ _y« ehbsh‹W¡F eg® xUtU¡F j‰nghJ tiuæš 90 è£l® Åj« xU ehŸ 

é£L xU ehŸ  FoÚ® tH§f¥g£L tU»wJ. nkY«, bj‹bg©iz jiyik Únu‰W ãiya¤Âš 

ÏUªJ  Âdrç 1.64 äšèa‹ è£l®  FoÚU« k‰W« fhntç T£L¡ FoÚ® _y« 5.50 äšèa‹ è£l® 

FoÚU« Mfbkh¤j« 7.14 äšèa‹ è£l® FoÚ® Âdrç bgw¥g£L k¡fS¡F Óuhd R¤Âfç¡f¥g£l 

FoÚ® éãnahf« brŒa¥g£L tU»wJ.  

 nkY« efuh£Á 36 th®L gFÂfëš 310 v©â¡if MœJis »zWl‹ Toa  ÁWäå gt® 

g«ò k‰W« 87 v©â¡if bfh©l MœJis »zW (Indian Mark- II Hand Pump) _y« k¡fS¡F 

njitahd FoÚ® m‰w k‰w njitfS¡F j©Ù® trÂ brŒJ ju¥g£LŸsJ. 

 nfhil¡fhy¤Âš FoÚ® Óuhf tH§f  jé®¡fKoahj Ïl®ghLfŸ V‰gL« bghGJ 

efuh£Áæ‹ _y« efuh£Á¡F brhªjkhd 2 v©â¡if FoÚ® yhç, 1 v©â¡if FoÚ® gt® ošy® 

_y« FoÚ® éãnahf« brŒa têtif brŒa¥g£LŸsJ. 

 nk‰fhQ« ãiyfë‹ _y« k¡fS¡F nghJkhd FoÚ® »il¡f¥ bgW»wJ. nkY« V¥uš 

Kjš É‹ tiu   njitahd msÎ Ú® k£l« cŸsjhš tw£Á fhy§fëY« nk‰f©l  Kiwæy¦ Óuhd 

FoÚ® tH§f¥gL«. 

 nkY« nfhil¡fhy¤Âš mrhjhuzkhd Nœãiy V‰gL« g£r¤Ây¦  FoÚ® Óuhf tH§f 

VJthf khãy tw£Á ãthuz Â£l¤Â‹ SDRF  - 2021-d¦  Ñœ  gâfs¦ bra¦a %.41.35   Ïy£r¤Âw¦F 

kÂ¥ÕL jah® bra¦a¥g£Ls¦sJ. vdnt   ÑH¦fhQ«  g£oaèy¦ f©Ls¦sgo nkw¦go gâ¡F ã®thf 

mDkÂ kw¦W« ãÂ xJ¡ÑL brŒJ jUkhW kht£l M£Á¤ jiyt® ÂU¥g¤ö®  mt®fS¡F 

Ãnuuiz mD¥g kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

 

 

 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



gâfë‹ étu«:- 

t.v gâæ‹ bga® v©â¡if 

kÂ¥Õ£L¤ 

bjhif          

%. Ïy£r¤Âš 

1 efuh£Á gFÂæy¦  cŸs ÁW äd¦ 

éir g«ò kw¦W« gt® g«ò   ä‹ 

nkh£lh® gGJ gh®¤jš gâ 

2 15.00 

2 MœJis »zW (Indian Mark- II Hand 
Pump) guhkç¥ò gâ 

1 1.35 

3 bjd¦bg©iz jiyik Únu‰W 

ãiya¤Âš cŸs ä‹ nkh£lh® gGJ 

gh®¤jš k‰W« bkæ‹ ig¥ iy‹ 

guhkç¥ò gâfŸ 

1 25.00 

  bkh¤j« %. 41.35 

mYtyf F¿¥ò 

 kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

e.f.v©  1179 /2020/Ï1 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

et«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 

30.11.2020 224) ÂU¥g¤ö® efuh£Áæy¦ 15tJ ãÂ FG (CFC)  khd¦a« Â£l¤Ây¦  efuh£Á 

ã®thf Miza® brd¦id mt®fëd¦ Rw¦w¿¡if foj« v© 20452/2020/LA3 

ehs¦ 17.11.2020-M« njÂa foj¤Âd¦ mo¥gilæy¦ ,  ghjhs rh¡fil 

Â£l¥gâfs¦ KoÎw¦W jw¦bghGJ k¡fs¦ gad¦gh£ow¦F bfh©L tU« ãiyæy¦ 

cs¦sJ. jw¦bghGJ Å£L fêÎ Ú® Ïiz¥ò gâfs¦ eil¥bgw¦W tU»wJ. 

ghjhs rh¡fil Â£l¥gâfs¦ KoÎw¦w Ïl§¦fëy¦ Ms¦ Ïw§¦F Fêæy¦ Vw¦gL« 

mil¥òfis Ú¡f nt©o nuhgho¡ ÏaªÂu« %.100.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦  

th§¦Ftjw¦F  ã®thf mDkÂ tH§¦f¡ nfhç efuh£Á  ã®thf Miza® 

brd¦id mt®fS¡F Ãnuuiz mD¥g kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

1) kd¦w« mDkÂfyh«. 

e.f.v© 1198/2020/Ï1 

Ô®khd« v©.224 ehs¦.30.11.2020 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

 



ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

et«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 

30.11.2020 225) திருப்பத்தூ  நகராட்சி  பகுதிகளில் திடக்கழிவு ேமலாண்ைம 

பணிகளில் கழிவுகைள தரம் பிrத்து ெபறுதல் பணிகளுக்காக LCV  

வாகனங்கள் 6 எண்ணிக்ைகயிலும், BOV வாகனங்கள் 36 
எண்ணிக்ைகயிலும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. கைடகள், வணிக 

நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட வணிகம் சா ந்த பகுதிகளில் கழிவுகைள தரம் 

பிrத்து ெபறுவதற்கு இந்நகராட்சியில் பயன்பாட்டில் இல்லாமல் 

நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் வாகன எண்.TN23 BL 0339 மினி லாrயிைன உrய 

பழுதுகைள நக்கி FC பணிகைள ேமற்ெகாள்ள, 20.11.2020-š விைலப்òŸë 

nfhu¥g£lJ. வரப்ெபற்ற கீழ்காணும் மூன்று விைலப்புள்ளிகைள 

மன்றத்தின் பா ைவக்கும், அனுமதிக்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 

t. 

v© 

ãWtd¤Â‹ bga® éiy étu« 

% 

F¿¥ò 

 

1. 
ரகு ஆட்ேடா ேகேரஜ், 

ெபrயகுளம்ேமடு, 

NVS, நக , திருப்பத்தூ  நக , 

 

      94040/- 

 

mÂf« 

 

2. 

ைமதி ேமாட்டா ஸ், 

வாணியம்பாடி ெமயின்ேராடு, 

திருப்பத்தூ . 

 

89967.46/- 

 

FiwÎ 

 

3. 
ரவி ஆட்ேடா ெமாைபல், 

419 - வாணியம்பாடி 

ெமயின்ேராடு, 

 

 

     96140/- 

 

 

mÂf« 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



திருப்பத்தூ . 
 

அலுவலக குறிப்பு:- 

 

         ேமற்படி மூன்று விைலப்புள்ளிகளில் ைமதி ேமாட்டா ஸ், 

வாணியம்பாடி ெமயின்ேராடு, திருப்பத்தூ  நிறுவனத்தின் குைறந்த 

விைலப்புள்ளியிைன மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

(ந.க.எண்.933/2020/எச்1) 

Ô®khd« v©.225 ehs¦.30.11.2020 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

et«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 

30.11.2020 226) திருப்பத்தூ  நகராட்சிக்குட்பட்ட 36 வா டு பகுதிகளிலும் தினசr  திடக்கழிவு  

ேமலாண்ைம பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு வருகிறது.  கழிவுகைள தரம் பிrத்து 

ெபறுதல் பணிகளுக்காக BOV (Battery Operated Vehicle) வாகனங்கள் 36 
எண்ணிக்ைகயில் ெபற்று இரண்டு ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 

தற்ேபாது BOV வாகனங்கள் பழுதுகள் ஏற்பட்டு வருவதால் குப்ைபகைள தரம் 

பிrத்து ெபறும் பணிகளில் ெதாய்வு ஏற்படுகிறது.  BOV வாகனங்களில் அவ்வேபாது 

ஏற்படும் பழுதுகைள உrய நிறுவனங்களில் வருடாந்திர பராமrப்பு பணிகள் 

ேமற்ெகாள்ளவும், அதற்கான ேதாராய ெசலவினம் ரூ.8.00 இலட்சத்திற்கும் 

மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலக குறிப்பு:- 

           ெபாது சுகாதார பணிகளின் அவசியத்திைன கருதி BOV வாகனங்களில் 

அவ்வேபாது ஏற்படும் பழுதுகைள வருடாந்திர பராமrப்பு பணிகள் 

ேமற்ெகாள்ளவும்,  அதற்கான ெசலவினத்ைத நகராட்சி ெபாது நிதியிலிருந்து 

ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

(ந.க.எண்.1131/2020/எச்1)       
Ô®khd« v©.226 ehs¦.30.11.2020 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

 


