
ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

m¡nlhg® 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 

90.10.2020 177)  தமிழ்நாடு நகrயல் பயிற்சி நிறுவனம், ேகாயம்புத்தூ  அவ களின் 

ந.க.எண்.0281/2020/அ3, நாள்.05.10.2020-ஆம் ேததிய கடிதத்தில் இளநிைல 

உதவியாள கள் மற்றும் வருவாய் உதவியாள களுக்கான விrவாக்கப் 

பயிற்சி (Comprehensive Training Course) Batch-1 நைடெபற உள்ளதால்  

இந்நகராட்சியில் பணிபுrயும் வருவாய் உதவியாள கள் திரு.ேகா.கேணசன் 

மற்றும் திரு.து.ரேமஷ் ஆகிய இருவைர ேமற்படி பயிற்சியில் 12.10.2020 

முதல் 06.11.2020 வைர 20 – நாட்கள் பயிற்சியில் கலந்து ெகாள்ள 

அதற்கான உணவு மற்றும் வசதிகளுக்கான கட்டணம் ஒரு நபருக்கு நாள் 

ஒன்றுக்கு ரூ.1000/- வதம் 20 – நாட்களுக்கு இரண்டு நப களுக்கு 

ரூ.2000x20=40,000/- தமிழ்நாடு நகrயல் பயிற்சி ேகாயம்புத்தூ  

நிறுவனத்திற்கு வழங்க மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 

அலுவலக குறிப்பு : 

 அனுமதிக்கலாம். 

(ந.க.எண்.0214/2014/சி1) 
 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

 

 

 

 

 



ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

m¡nlhg® 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 

90.10.2020 178) அரசாைண (நிைல) எண்.122 நகராட்சி நி வாகம் மற்றும் குடிந  

வழங்கல் (நிதி3) துைற நாள்.27.06.2008-ன்படி, இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வா டு 

எண்.29, ெபrயா  நக , மயானத்தில் உள்ள எrவாயு தகன ேமைடைய 

இயக்குதல் மற்றும் பராமrப்பு பணிகள் ேமற்ெகாள்ள ைகலாயநாத  

அறக்கட்டைள, ெசன்ைன நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.  

ேமற்படி நிறுவனத்ைத சா ந்த பணியாள கள் உrய ேநரத்தில் பணிகள் 

ெசய்யாமல் இருந்து வருகின்றன . தற்ேபாது ெகாேரானா ைவரஸ் 

(ேகாவிட்-19) ேநாய் தடுப்பு பணியில் தவிரமாக ெசயல்பட்டு வரும் 

நிைலயில், ேமற்படி நிறுவனத்தின் பணியாள கள் ெகாேரானா ைவரஸ் 

ேநாயால் பாதிக்கப்பட்டு இறப்பவ  உடைல தகனம் ெசய்ய 

தாமதபடுத்துகின்றன . இதனால் நகராட்சிக்கு அவப்ெபய  ஏற்படுவேதாடு, 

ெபாதுமக்களும்  பாதிப்பு அைடகின்றன . எனேவ, ைகலாயநாத  

அறக்கட்டைள அைமப்பு முைறயாக பணிகைள ெசயல்படுத்தாமல் 

உள்ளதால் ெபாதுமக்களின் நலன் கருதியும், ேநாய் ெதாற்று ஏற்படாத 

வண்ணம் தடுக்கும் ெபாருட்டும்,  ேமற்படி நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்ட 

பணி உத்தரவிைன ரத்து ெசய்யவும், கடந்த ஐந்து மாதங்களாக ெகாேரானா 

ைவரஸ் ேநாயால் பாதிக்கப்பட்டு இறப்பவ  சடலங்கைள தகனம் ெசய்யும் 

பணிகைள சன் அறக்கட்டைள, புதுப்ேபட்ைட ெமயின் ேராடு, திருப்பத்தூ  

நிறுவனத்தின் பணியாள கள் நல்ல முைறயில் ேமற்ெகாண்டு 

வருகின்றன . எனேவ, ேமற்படி நிறுவனத்திற்கு எrவாயு தகன ேமைடைய 

இயக்குதல் மற்றும் பராமrப்பு பணிகள் ேமற்ெகாள்ள பணி உத்தரவு 

வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது.  

அலுவலக குறிப்பு  -: 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



1. ைகலாதநாத  அறக்கட்டைள, ெசன்ைன நிறுவனத்திற்கு 

வழங்கப்பட்ட பணி உத்தரைவ ரத்து ெசய்யலாம்.  

2 சன் அறக்கட்டைள, புதுப்ேபட்ைட ெமயின் ேராடு, திருப்பத்தூ  

நிறுவனத்திற்கு எrவாயு தகன ேமைடைய இயக்குதல் மற்றும் 

பராமrப்பு பணிகள் ேமற்ெகாள்ள பணி உத்தரவு வழங்க 

அனுமதிக்கலாம். 

   

(ந.க.எண்.2142/2012/எச்1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÂU¥g¤ö® efuh£Á 
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Serial Number and Subject in the Agenda Decision of the Council 

90.10.2020 179)  திருப்பத்தூ  நகராட்சியில் இரண்டு தட்டச்ச கள் Outsourcing 

முைறயில் 13.01.2020 முதல் 12.04.2020 ேததி முடிய மூன்று மாத 

காலத்திற்கு மட்டும் அருைண கம்ப்யூட்ட  பா ம்ஸ் நிறுவனம், 

வாணியம்பாடி அவ களின் ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக பணிபுrந்து 

வருகின்றன .  ேமலும், தற்ெபாழுது 13.10.2020 முதல் 12.01.2021 வைர 

மூன்று மாத காலத்திற்கு மீண்டும் நட்டிப்பு ெசய்யவும் மற்றும் மாவட்ட 

ஆட்சி தைலவ , ேவலூ  அவ களின் விைல விகிதத்தின்படி ஊதியம் 

வழங்கவும் அதற்கான ெசலவினத்திற்கும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

அலுவலக குறிப்பு  

 அனுமதிக்கலாம். 

(ந.க.எண்.1397/2018/சி1) 
 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

 

 

 

 

 

 

 



ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

m¡nlhg® 2020-M« khj kd¦w T£l bghU£fs¦ 
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of the 

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

90.10.2020 180)  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 foj« e.f.m4/041/2020 ehs¦ 

08.10.2020-« njÂa bray¦Kiw c¤ÂuÎ 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 with Culvert to 
Buddappanar street and Venugopal Sami Koil 
Street ward no 22 at TPT 

2.50 

mYtyf F¿¥ò 

kd¦w« gÂÎ bra¦ayh«. 

e.f.v© 960/2020/Ï1 
 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

 

 

 



ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

m¡nlhg® 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 

90.10.2020 181) ÂU¥g¤ö® efuh£Á bghJ Rfhjhu Ãçéy¦ nrfç¡f¥gL« k¡fhj 

fêÎfis (Plastic and other waste) Baling bra¦a eÅd ÏaªÂu« th§¦f  

cs¦q® éiy¥òs¦ë nfhu¥g£lJ. 
 
 

1.SB & Co-SWM Materials, Manpowers Suppliers & 
Contractor, 
 No-1 ESI Nagar, Thiruvachery, Agaram Main Road, 
Selaiyur, Chennai – 73.  

Rs.10,24,600/- 

2. Rajeswari L. Nathan Chemicals & Traders, 
No.115/90B, 2nd Floor, Perambur High Road, 
Perambur, Chennai-11

Rs.9,81,760/- 

3. Jaya Suriya Tanding corporation, No.1, Dharkas 
Road, Attivakkam, Redhills, Chennai -60

Rs. 10,76,000/- 

 

nkw¦go gâ¡F Fiwªj éiy¥òs¦ë mo¥gilæy¦ jahç¡f¥g£l 

c¤njr kÂ¥ÕL %.9,90,000/-¡F kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

 

1. kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

2. jå mYtçd¦ Kd¦ mDkÂ bgw¦W x¥gªj¥òs¦ë nfhçaij 

kd¦w«   

    mDkÂ¡fyh«. 

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

ãÂah©od¦ ÑH¦   

    nkw¦bfhs¦s   kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



e.f.v©. 871 /2020/Ï1 

 
 

 

 

 

 

ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

m¡nlhg® 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 

90.10.2020 182) Ïªefuh£Áæy¦ Miza® cgnahf¤Ây¦ cs¦s <¥ò t©o v© 

TNBP3026  gGJ Ú¡f« bra¦a¥g£lÂy¦ b#æd¦ fh®[¦, ntÿ® 

mt®fS¡F g£oay¦ bjhif %.116985/-ia brY¤j kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ.  

mYtyf F¿¥ò 

kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

e.f.v©831/2020/Ï1 
 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

 

 



ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

m¡nlhg® 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 

90.10.2020 183) Ïªefuh£Áæy¦ bghJ Rfhjhu Ãçéy¦ gad¦gL¤j¥g£L tU«  b#£uho§¦ t©o v© 

TN 83P 6545 gGJ Ú¡f« bra¦a¥g£lJ. vdnt ÑH¦f©Ls¦s g£oay¦ étu¥go 

bjhifæid tH§¦f kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

t.v gGJ Ú¡f étu« gGJ Ú¡f« bra¦a¥g£l ãWtd¤Âd¦ bga® 

bjhif 

%. 

1 t©oæd¦ btë¥òw« 

gGJ Ú¡f¥gâfs¦ 

Whale Enterprise Private Limited, No-1/1D., 

Vilankurichi Road, Near Senthottam, Kalapatti, 

Koimbatore- 641 048 

167000/-

2 t©oæd¦ c£òw« 

gGJ Ú¡f¥gâfs¦ 

Ashok  Leyland- Sri  Lakshmi 41/7A National 

Highway Opp. Vaniyambadi – 635 807 

14291/- 

mYtyf F¿¥ò 

 kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

e.f.v© 710/2020/Ï1 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

 

 



ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

m¡nlhg® 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 

90.10.2020 184) Ïªefuh£Áæy¦ bghJ Rfhjhu Ãçéy¦ nrfç¡f¥gL« k¡fhj fêÎfis 

(Plastic and other Waste) Baling bra¦a eÅd ÏaªÂu« th§¦Fjy¦ gâ¡F 

23.09.2020 –M« njÂ x¥gªj¥òs¦ë nfhu¥g£lJ. tu¥bgw¦w x¥gªj¥òs¦ëæd¦ 

x¥òneh¡F g£oay¦ étu«  

gâæd¦ étu« x¥òneh¡F g£oay¦ 

 
Supply and 
Delivery and fixing 
of Fully Automatic 
Hydraulic Baling 
Machine at TPT 
 
Estimate Amount 
– RS.9,90,000/- 

1) Rajeswari L. Nathan 
Chemicals & Traders, 
No.115/90B, 2nd Floor, 
Perambur High Road, 
Perambur, Chennai-11                

kÂ¥Õ£L éiy 

é»j«  

2) Jaya Suriya Tanding 
corporation, No.1, Dharkas 
Road, Attivakkam, Redhills, 
Chennai -60

kÂ¥Õ£il él 

mÂf« (0.81%) 

3) SB & Co-SWM Materials, 
Manpowers Suppliers & 
Contractor, 
 No-1 ESI Nagar, Thiruvachery, 
Agaram Main Road, Selaiyur, 
Chennai – 73. 

kÂ¥Õ£il él 

mÂf« (4.36%) 

 
   nkw¦fhQ« gâ¡F tçir v© 1-y¦ Rajeswari L. Nathan 
Chemicals & Traders, Chennai-11 vd¦gt® kw¦w x¥gªj¥òs¦ëfis él 

FiwthfÎ« kÂ¥Õ£L éiy é»j¤Ây¦  x¥gªj¥òs¦ë tH§¦»Ís¦sh®. 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



vdnt kd¦w¤Âd¦ gh®it¡F« mDkÂ¡F« it¡f¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

1) kd¦w« gÂÎ bra¦ayh«. 

 

2) nkw¦fhQ« gâ¡F tçir v© 1-y¦ f©Ls¦s Rajeswari L. Nathan 
Chemicals & Traders, Chennai-11 vd¦gt® kw¦w x¥gªj¥òs¦ëfis él 

FiwthfÎ«  kÂ¥Õ£L éiy é»j¤Ây¦ (0.0%)  x¥gªj¥òs¦ë 

tH§¦»Ís¦sjhy¦ gâ c¤ÂuÎ tH§¦f kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

e.f.v©. 871/2020/Ï1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

m¡nlhg® 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 

90.10.2020 185) ehlhSkd¦w cW¥Ãd® cs¦q® gFÂ ts®¢Á Â£l«  2019-2020-« 

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 foj« 

e.f.m2/190/2020 ehs¦ 09.10.2020-« njÂa bray¦Kiw c¤ÂuÎ foj¤Ây¦ ÂU¤Âa 

ã®thf mDkÂ tu¥bgw¦Ws¦sJ.  ÏÂy¦ bghd¦åa«kd¦ nfhæy¦ bjUéy¦  gâ  

bra¦a gâ c¤ÂuÎ tH§¦f¥g£l ãiyæy¦ jw¦nghJ Ïl«  k£L« khw¦¿ mik¡f 

ã®thf mDkÂ tu¥bgw¦Ws¦sJ.  vdnt Vw¦fdnt  gâ c¤ÂuÎ tH§¦»Ís¦s 

T.S. Solar Power System, Vellore  x¥gªjjhu® khw¦W Ïl¤Ây¦ gâæid 

nkw¦bfhs¦s   efu kd¦w¤Âd¦ gh®it¡F it¡f¥gL»wJ. 

t.v Vw¦fdnt tH§¦f¥g£l 

ã®thf mDkÂ Ïl« 

kÂ¥ÕL  jw¦bghGJ tH§¦f¥glnt©oa 

ÂU¤Âa ã®thf mDkÂ Ïl«  

1 bghd¦åa«kd¦ nfhéy¦ 

mU»y¦ 10 Û cau« 5 br£ 

LED és¡Ffs¦ bfh©l 

ca® nfhòu äd¦ és¡F 

mik¤jy¦ gâ kÂ¥ÕL  

 4.50 

Ïy£r« 

 òJ¥ng£il nuhL ÂU.é.f 

rhiyÍ« rªÂ¡F« Ïl¤Ây¦ 10 

Û cau« 5 br£ LED és¡Ffs¦ 

bfh©l ca® nfhòu äd¦ 

és¡F mik¤jy¦ gâ  

mYtyf F¿¥ò 

1) kd¦w« gÂÎ bra¦ayh«. 

2) Vw¦fdnt gâ c¤ÂuÎ tH§¦f¥g£l ãiyæy¦ , jw¦bghGJ Ïl« k£L« 

ntWgLtjhy¦ Vw¦fdnt  gâ c¤ÂuÎ tH§¦»Ís¦s T.S. Solar Power System, 
Vellore x¥gªjhu® khw¦W Ïl¤Ây¦ gâæid bra¦Âl kd¦w« mDkÂ¡fyh«.    

      

e.f.v© 0066/2020/Ï1 
 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

m¡nlhg® 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 

90.10.2020 186)  r£lkd¦w cW¥Ãd® bjhFÂ nk«gh£L ãÂ 2020-2021-« ãÂah©od¦ ÑH¦ gçªJiu bra¦a¥g£l  

gâ¡F 25.09.2020-« njÂ x¥gªj¥òs¦ë nfhu¥g£lJ. tu¥bgw¦w x¥gªjòs¦ëfëd¦ x¥òneh¡F 

g£oay¦ étu«  

1) Construction of additional 
School Class Room at Gowtham 
Pettai in Ward No 30 at TPT 
Estimate Amount Rs.6.50 Lakhs 

 

 

 

 

 

 

efu kd¦w Ô®khd« 

v© 154/14.09.2020 

1. ÂU. nf._®¤Â  x¥gªjjhu® , 

 (0.01% rjÅj«) kÂ¥Õ£il él 

FiwÎ. 

 

2. M®. ntQnfhghy¦ , x¥gªjjhu®  

(1.41% rjÅj«) kÂ¥Õ£il él mÂf«. 

 

2) Construction of Storm Water 
Drain with Culvert to Pudhupettai 
road 7th Street Gandhi Nagar ward 
no 26 at TPT Estimate Amount 
Rs.5.00 Lakhs 

1.TKM Constructions, Phudhupettai 
Road Main. Tirupattur. (0.29% 

rjÅj«) kÂ¥Õ£il él FiwÎ. 

 

2. ÂU.nf._®¤Â  x¥gªjjhu® , 

(1.09% rjÅj«)  kÂ¥Õ£il él 

mÂf«. 

 

tçir v© 1-y¦  f©Ls¦s       gâ¡F       ÂU. nf._®¤Â,  x¥gªjjhu® kÂ¥Õ£il él 

Fiwthd x¥gªj¥òs¦ë     (0.01% ) rjÅj« tH§¦»Ís¦sh®. vdnt Fiwthd x¥gªj¥òs¦ë tH§¦»a 

x¥gªjjhuU¡F  gâ c¤ÂuÎ tH§¦f kd¦w¤Âd¦ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 

tçir v© 2-y¦  f©Ls¦s       gâ¡F    TKM Constructions, Phudhupettai Road Main. 
Tirupattur. x¥gªjjhu® kÂ¥Õ£il él Fiwthd x¥gªj¥òs¦ë    (0.29% rjÅj«)  tH§¦»Ís¦sh®. 

vdnt Fiwthd x¥gªj¥òs¦ë tH§¦»a x¥gªjjhuU¡F gâ c¤ÂuÎ tH§¦f kd¦w¤Âd¦ 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

1. kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

2. Fiwthd x¥gªj¥òs¦ë tH§¦»Ís¦s x¥gªjjhuU¡F gâ c¤ÂuÎ     tH§¦f kd¦w« 

mDkÂ¡fyh«. 

 

e.f.v©  773/2020/Ï1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

m¡nlhg® 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 

90.10.2020 187) efuh£Á bghJ ãÂ 2020-2021-« ãÂah©od¦ ÑH¦ gâfs¦ bra¦a 11.09.2020-« njÂ 

x¥gªj¥òs¦ë nfhu¥g£lJ. tu¥bgw¦w x¥gªj¥òs¦ëæd¦ x¥òneh¡F g£oay¦ kd¦w¤Âd¦ 

mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 

வ ேவைலயின் விவரம் 

மதிப்பீடு 

ெதாைக            

ரூ. இலட்சத்தில்

kd¦w 

Ô®khd« v© 

ehs¦ 

x¥gªj¥òs¦ëæd¦ x¥ò 

neh¡F g£oay¦ 

1 g.c.r efçy¦  F¥ig 

»l§¦»y¦ Bio 
Mining  gâ¡fhf 

»uhty¦ rhiy 

mik¤jy¦ gâ  

2.00 144/12.08.2020 1.TKMConstructions, 
Pudhupettai Road Main. 
Tirupattur. x¥gªjjhu®  

 (  0.19 %) kÂ¥Õ£il él 

FiwÎ . 

 

2. ÂU. v«. òZgehjd¦,  

x¥gªjjhu®  

(0.98%) rjÅj« 

kÂ¥Õ£il él mÂf«. 

 

2 g.c.r ef® F¥ig 

»l§¦»y¦ cs¦s 

äd¦rhu xa®fs¦ 

Mg¤jhd ãiyæy¦ 

cs¦sjhy¦ mjid 

5.00 146/12.08.2020 1. ÂU. v«.òZgehjd¦, 

x¥gªjjhu®, ÂU¥g¤ö®  ( 

0.30 %) kÂ¥Õ£il él 

FiwÎ . 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



F¥ig »l§¦»y¦ 

cs¦s F¥igfis 

360 Excavator 
bfh©L mfw¦W« 

gâ 

 

2.  ÂU. nf.nrf®, 

x¥gªjjhu®  

(2.10%rjÅj«) kÂ¥Õ£il 

él mÂf«. 

 

3 efuh£Á 

Mizahs® 

FoæU¥ò tshf« 

guhkç¥ò gâfs¦ 

 

9.75 145/12.08.2020 1. ÂU. nf. nrf®, 

x¥gªjjhu®, ÂU¥g¤ö®  ( 

0.18%) kÂ¥Õ£il él 

FiwÎ . 

 

2.ÂU.v[¦.fh®¤Ânfad¦, 

x¥gªjjhu® 

(1.08% rjÅj«) kÂ¥Õ£il 

él mÂf«. 

 
 

tçir v© 1-y¦  f©Ls¦s       gâ¡F       ÂU. TKMConstructions, Pudhupettai 
Road Main. Tirupattur. ,x¥gªjjhu® kÂ¥Õ£il él Fiwthd x¥gªj¥òs¦ë     (0.19% 

rjÅj«) tH§¦»Ís¦sh®. vdnt Fiwthd x¥gªj¥òs¦ë tH§¦»a x¥gªjjhuU¡F  gâ 

c¤ÂuÎ tH§¦f kd¦w¤Âd¦ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 

 

tçir v© 2-y¦  f©Ls¦s gâ¡F   ÂU. v«.òZgehjd¦, x¥gªjjhu®, ÂU¥g¤ö®. 

kÂ¥Õ£il él Fiwthd x¥gªj¥òs¦ë  (0.30% rjÅj«) tH§¦»Ís¦sh®. vdnt 

Fiwthd x¥gªj¥òs¦ë tH§¦»a x¥gªjjhuU¡F gâ c¤ÂuÎ tH§¦f kd¦w¤Âd¦ 

mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 

 

 

tçir v© 3-y¦  f©Ls¦s  gâ¡F    ÂU. nf. nrf®, x¥gªjjhu®, ÂU¥g¤ö®  

kÂ¥Õ£il él Fiwthd x¥gªj¥òs¦ë (0.18% rjÅj«) tH§¦»Ís¦sh®. vdnt Fiwthd 



x¥gªj¥òs¦ë tH§¦»a x¥gªjjhuU¡F gâ c¤ÂuÎ tH§¦f kd¦w¤Âd¦ mDkÂ¡F 

it¡f¥gL»wJ. 

 

mYtyf F¿¥ò 

1. kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

2. Fiwthd x¥gªj¥òs¦ë tH§¦»Ís¦s x¥gªjjhuU¡F gâ c¤ÂuÎ     

    tH§¦f kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

m¡nlhg® 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 

90.10.2020 188) ÂU¥g¤ö® efuh£Á bghJ Rfhjhu Ãçéy¦ gad¦gh£oy¦ ÏUªJ tªj  

TN 23BR 5997 t©oæid FoÚ® cgnahf¤Âw¦fhf gad¦gL¤j VJthf 

gGJ gh®¥ò gâfs¦ bra¦a    cs¦q® éiy¥òs¦ë nfhu¥g£lJ. 

1 Tirupattur Agro Engineering & Service , 
Asiriyar Nagar, Tirupattur  

Rs.6,98,100/- 

2 Jaya Kumar Engineering Works, CKC Road, 
Tirupattur. 

Rs.7,02,100/- 

3 K.K.N. Contract Works, Duvaragai Pillaiyar 
Koil Street, Tirupattur. 

Rs. 6,99,900/- 

 
nkw¦go gâ¡F Fiwªj éiy¥òs¦ë mo¥gilæy¦ jahç¡f¥g£l 

c¤njr kÂ¥ÕL %.7,90,000/-¡F kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

 

mYtyf F¿¥ò 

1. kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

2. gâ¡fhd bryÅd¤ij  efuh£Á¦ FoÚ®  ãÂ 2020-2021-« 

ãÂah©od¦ ÑH¦   

    nkw¦bfhs¦s   kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

 

e.f.v©.904/2020/Ï1 
 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

 

 



ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

m¡nlhg® 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 

90.10.2020 189)  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¥gilæy¦ gâ òçªJ tU»wh®fs¦.  mt®fëd¦ gâ¡fhy« 31.07.2020-Îld¦ 

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

Úo¥ò fhy¤ij 1.08.2020 Kjy¦ 31.12.2020 tiu 6 khj fhy¤Âw¦F gâ Úo¥ò 

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

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) kht£l M£Á¤ jiyt®, ntÿ® mt®fs¦ ã®za« bra¦j bjhifæid 

tH§¦f kd¦w«   

  mDkÂ¡fyh«. 

e.f.v© 2185/2005/Ï1 

 

190) 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 jäH 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« 

guhkç¡f¥g£L tU»wJ. jåah® x¥gªj fhy« 30.09.2020-Îld¦ KotilªJ 

é£lJ. nkY« Ïªj ãÂah©ow¦fhd ( 2019-2020)  gukhç¥ò gâfis jåah® 

_y« Ïa¡Fjy¦ kw¦W« guhkç¥ò gâfs¦ nkw¦bfhs¦s efuh£Á ã®t®f 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 

mDkÂ¡f¥g£lJ 



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

onul®[¦, jUkòç  vd¦gtU¡F 1.10.2020 Kjy¦ 31.12.2020 tiu _d¦W khj 

fhy¤Âw¦F gâ Úo¥ò bra¦J bjhifæid tH§¦f kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ. 

mytyf F¿¥ò 

  kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

e.f.v© 1416/2016/2016/Ï1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

m¡nlhg® 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 

90.10.2020 191) efuh£Á mYtyf f£ol¤Âd¦ cs¦gFÂ kw¦W« btë¥òw gFÂfëy¦ 

nfkuh bghU¤Jjy¦ gâ¡F jahç¡f¥g£l kÂ¥ÕL bjhif %.4.25 

Ïy£r« MF«. Ï¥gâæid bra¦ÂlÎ« gâ¡fhd bjhif¡F« 

kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

 kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

e.f.v©1114/2020/Ï1 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

m¡nlhg® 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 

90.10.2020 192) ÂU¥g¤ö® efuh£Á¡F m¿P® m©zh tâf  tshf  f£ol¤Âd¦ 

nkw¦Tiu gGJ gh®¤jy¦ kw¦W« Ïju guhkç¥ò gâ¡F jahç¡f¥g£l kÂ¥ÕL 

bjhif %.5.50 Ïy£r« MF«.  Ï¥gâæid bra¦ÂlÎ« gâ¡fhd 

bjhif¡F« kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

 kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

e.f.v©1115/2020/Ï1 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

m¡nlhg® 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 

90.10.2020 193) ÂU¥g¤ö® efuh£Á¡F brhªjkhd ef®òw Rfhjhu ika« f£ol¤Âd¦ 

nkw¦Tiu gGJ gh®¤jy¦ kw¦W« Ïju guhkç¥ò gâ¡F  jahç¡f¥g£l kÂ¥ÕL 

bjhif %.2.50 Ïy£r« MF«. Ï¥gâæid bra¦ÂlÎ« gâ¡fhd bjhif¡F« 

kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

 kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

e.f.v©1116/2020/Ï1 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

 

 

 

 

 

 



ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

m¡nlhg® 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 

90.10.2020 194) ÂU¥g¤ö® efuh£Á th®L v© 15 ghy«khs¦ fhyå kw¦W« th®L v©.32 

bt§¦fnlZtuh ef®, Ây¦iy t£l« M»a gFÂfëy¦ òÂajhf nf£thy¦Î 

bghU¤JJy¦ kw¦W« bjh£ofs¦ f£Ljy¦ gâ¡F jahç¡f¥g£l kÂ¥ÕL bjhif 

%.1.50 Ïy£rkhF«. gâæid bra¦ÂlÎ«   mjw¦F©lhd bjhif¡F« 

kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

e.f.v©.1118 /2020/Ï1 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

m¡nlhg® 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 

90.10.2020 195) ÂU¥g¤ö® efuh£Áæy¦ tl»H¡F gUt kiHæd¦ Kd¦bd¢rç¡if 

elto¡ifahf bgça fhy¦tha¦ (bts¦is tha¦fhy¦)  gFÂæid ö® thçlÎ«, 

kh®¡bf£ bjU, Ád¦dfil bjU, kw¦W« bgça fil bjU gFÂæy¦ fêÎ Ú® 

M¡»uä¥òfis mfw¦Wjy¦  gâ¡F jahç¡f¥g£l kÂ¥ÕL bjhif %.3.00 

Ïy£rkhF«. gâæid bra¦ÂlÎ« mjw¦F©lhd bjhif¡F« kd¦w¤Âd¦ 

mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

e.f.v© 1117/2020/Ï1 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

m¡nlhg® 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 

90.10.2020 196) ÂU¥g¤ö® efuh£Á vy¦iy¡F£g£l òÂa ngUªJ ãiyaÂy¦ ÏU r¡fu 

thfd§¦fs¦ ãW¤J« Ïl¤Ây¦ nkw¦Tiu mik¤jy¦ gâ¡F jahç¡f¥g£l 

kÂ¥ÕL bjhif %.8.00 Ïy£r« MF«. Ï¥gâæid bra¦ÂlÎ« gâ¡fhd 

bjhif¡F« kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

 kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

e.f.v©1119 /2020/Ï1 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

m¡nlhg® 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 

90.10.2020 197) efuh£Áæy¦ mid¤J ÃçÎ fââfëY« Rail Internet Connection 

mik¤jy¦ gâ¡F jahç¡f¥g£l kÂ¥ÕL bjhif %.0.50 Ïy£rkhF«. 

Ï¥gâæid ÂU.Ã.o.Rªju«, x¥gªjjhu®      _y« gâ nkw¦bfhs¦s  kd¦w¤Âd¦ 

mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

1) kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

2) gâæd¦ mtÁa« fUÂ  ÂU.Ã.o.Rªju«, x¥gªjjhuU¡F gâ c¤ÂuÎ 

tH§¦» gâæid    nkw¦bfhs¦sÎ« kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

e.f.v©1120 /2020/Ï1 

 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

 

 

 

 

 



ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

m¡nlhg® 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 

90.10.2020 198) இந்நகராட்சி எல்ைலக்குட்பட்ட 36 வா டு பகுதிகளிலும் தினசr 

திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பணிகைள நிரந்தர மற்றும் தனியா  தூய்ைம 

பணியாள கைள ெகாண்டும், ெடங்கு ேநாய் தடுப்பு பணிகைள DBC 
பணியாள கைள ெகாண்டும் ேநாய் தடுப்பு பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு 

வருகிறது. மைழகாலங்களில் ெபாதுமக்களுக்கு ெடங்கு ேநாய் பரவாத 

வண்ணம் தடுக்கும் ெபாருட்டு ெபாது சுகாதார பணிகளின் அவசியம் கருதி 

டீ ஒடிசன் மருந்து வாங்கி பயன்படுத்தவும், அதற்கான ேதாராய ெசலவினம் 

ரூ.6.00 இலட்சத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 

அலுவலக குறிப்பு 

 ெபாது சுகாதார பணிகளின் அவசியத்ைத கருதி, டீ ஒடிசன் 

ெகாள்முதல் ெசய்து பயன்படுத்தவும், அதற்கான ெசலவினத்ைத நகராட்சி 

ெபாது நிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

(ந.க.எண்.606/2020/எச்1) 
 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

 

 

 

 

 

 



ÂU¥g¤ö® efuh£Á 

m¡nlhg® 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 

90.10.2020 199) 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 6427  LCV 
வாகனம்  பழுதைடந்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.  ேமற்படி வாகனத்ைத உrய 

அங்கீகாரம் ெபற்ற (TATA Services Centre) அக்ஷயா ேமாட்டா ஸ், 
நிறுவனம் 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.0934/2020/எச்1) 
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Date of 
Meeting 
of the 

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

90.10.2020 200) திருப்பத்தூ  நகராட்சி  பகுதிகளில் திடக்கழிவு  ேமலாண்ைம 

பணிகளில் கழிவுகைள தரம் பிrத்து ெபறுதல் பணிகளுக்காக LCV  

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

வணிக நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட வணிகம் சா ந்த பகுதிகளில் கழிவுகைள 

தரம் பிrத்து ெபறுவதற்கு தனியாக ஒரு வாகனம் ேதைவபடுவதால், 

இந்நகராட்சியில் பயன்பாட்டில் இல்லாமல் நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் வாகன 

எண்.TN23 BL 0339 மினி லாrயிைன உrய பழுதுகைள நக்கி FC 

பணிகைள ெசய்து, வணிக பகுதிகளில் தரம் பிrத்து ெபறப்படும் 

கழிவுகைள ெபறுவதற்கு பயன்படுத்தவும், அதற்கான ேதாராய  ெசலவினம் 

ரூ.90,000/-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.0933/2020/எச்1) 
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90.10.2020    201 ( திருப்பத்தூ  நகராட்சி  பகுதிகளில்  LCV  வாகனங்கள் மூலம் 

கழிவுகள் ேசகrத்தல், தரம் பிrத்து ெபறுதல் உள்ளிட்ட திடக்கழிவு 

ேமலாண்ைம பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு வருகிறது. தற்ேபாது 

பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் வாகன எண்.TN83 M 0043  LCV வாகனம் 

ஓராண்டிற்கு ேமல் திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பணிகளுக்கு 

பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.  எனேவ, ேமற்படி வாகனத்ைத உrய 

அங்கீகாரம் ெபற்ற TATA Services நிறுவனம் மூலம் பழுது நக்கும் 

பணிகைள ேமற்ெகாள்ளவும், அதற்கான ேதாராய  ெசலவினம் ரூ.29,000/-
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.0909/2020/எச்1) 
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90.10.2020     202)  திருப்பத்தூ  நகராட்சி பகுதிகளில்  LCV  வாகனங்கள் மூலம் 

கழிவுகள் ேசகrத்தல், தரம் பிrத்து ெபறுதல் உள்ளிட்ட திடக்கழிவு 

ேமலாண்ைம பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு வருகிறது. தற்ேபாது 

பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் வாகன எண்.TN83 M 0046  LCV வாகனம் 

ஓராண்டிற்கு ேமல் திடக்கழிவு ேமலாண்ைம பணிகளுக்கு 

பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.  எனேவ, ேமற்படி வாகனத்ைத உrய 

அங்கீகாரம் ெபற்ற TATA Services நிறுவனம் மூலம் பழுது நக்கும் 

பணிகைள ேமற்ெகாள்ளவும், அதற்கான ேதாராய  ெசலவினம் ரூ.32,000/-
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.0919/2020/எச்1) 
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