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Minutes of the Meeting held on 13.05.2021 

 

Date of 

Council 

meeting 

Decision 

Number 

Subject of the Agenda Resolution 

13.05.2021 911 ெபா�� -1 
         வ
��நக� மாவ�ட�, வ
��நக� நகரா�சி எ�ைல���ப�ட ப�திகள�� ெட � ம!"� 
ைவர# கா$%ச� பரவ
&�ள நப�கள�' வ
பர கைள அற ிவ� ம!"� ேநா$ பர+தைல த,��� 
ெபா��, -ைற யான வழி-ைற கைள ப
'ப!ற ி ேதைவயான -'ென%ச1�ைக நடவ2�ைகக� 
எ,�க+� அற ி+"3த4ப�, அத'ப2, நடவ2�ைக ேம!ெகா�ள அற ி+"3தி 5காதார �ைண 
இய��ந�, வ
��நக� அவ�கள�' மி'ன8சலி'ப2 ெத1வ
�க4ப�,�ளதா�, -ைற யான  
வழி-ைற கைள ப
'ப!ற ி ேதைவயான -'ென%ச1�ைக நடைவ�ைகக� எ,�க+�, ெகா5�கள�' 
இனெப��க3ைத க�,ப,3த+�, வ
��நக� நகரா�சி�� த!காலிக ம#9�கைள பய'ப,3தி, 
மாவ�ட ஆ�சிய� அவ�க�, வ
��நக� அவ�க� நி�ணய
��� த!காலிக பயளா� ஊதிய 
வ
கித3தி� தின�<லி அ24பைடய
� ஈ,ப,3த ேக�,ெகா�ள4ப,கிற �.  
        அத'ப2 பா�ைவ 3� க@,�ள ெசப�3தி மகள�� �A, வ
��நக� எ'பவ1' 
வ
'ண4ப3தி� த கள� 5ய உதவ
��A Cலமாக ெட � ஒழி4E பண
ய
ைன ஆ�வ3�ட' 
ெச$ய உ�ளதாக ெத1வ
3ததி'ப2 24.03.2021 -த� த கள� க2த3தி� ெத1வ
�கப�,�ளைத 
ஒ4E�ெகா�ள4ப�, வ
��நக� நகரா�சி எ�ைல���ப�ட ம!"� ெகா5�கள�' இன4ெப��க3ைத 
க�,ப,3�� பண
கைள ேம!ெகா�I� ெபா��, பண
 உ3திரவ
ைன ெச�ப�3தி மகள�� �A 
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வ
��நக� எ'பவ��� வழ க ம'ற 3தி' அJமதி ேவ@ட4ப,கிற �.  
அKவலக �ற ி4E : ம'ற � அJமதி�கலா�. 

ந.க.எ@:1933/2021/எ%1 
 912 ெபா�� -2 

  வ
��நக� நகரா�சி அKவலக உபேயாக3தி!� 2021-2022 ஆ@2!� ேதைவயான ப2வ க�, 
பதிேவ,க�, எA� ெபா��க� Cல� ப�வைகப�ட கண
ன� இரசீ�க� ம!"� ேடான�க� 
<�,ற + நி"வன� Cல� வா �வத!� ஆ�� உ3ேதச ெசலவ
ன� P.20,00,000/- (Pபா$ இ�ப� 
ல�ச� ம�,�) ம'ற 3தி' அJமதி ேவ@ட4ப,கிற �. 
அKவலக �ற ி4E: ம'ற � அJமதி�கலா�. 

ந,க.எ@: 001935/B4/2021 
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 913 ெபா�� – 3 
   வ
��நக� நகரா�சிய
� ெபா� 5காதார ப
1+ 5கதார பண
 பய'பா�2!காக+�, ேநா$ த,4E 
பண
�� ேதைவயான கி�மிநாசின�களான ைலசா� ச4ைள 600 லி�ட� M/s RVM AGENCIES Virudhunagar 
அவ�களா� வா கி பண
ேம!ெகா�ள4ப�ட� அத!கான ெசலவ
ன� ெதாைக P.89880/-�� ப�2ய� 
எ@ 1032 நா� 04.05.2021 வk க4ப�ட�. ெபா� 5காதார அவசர அவசிய� க�தி ப
1வ
 15 ' கீk 
அவசர , அவசிய� க�தி நக�ம'ற  தன� அKவல� அவ�கள�' -'அJமதி ெப!" பண
 
ேம!ெகா�ள4ப�,�ள�, ம'ற 3தி' பா�ைவ�� ைவ�க4ப,கிற �. 
அKவலக �ற ி4E : ம'ற � அJமதி�கலா�. 

ந.க.எ@:எ%1/2109/2021 
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 914 ெபா�� – 4 
    வ
��நக� நகரா�சி 36 வா�, ப�திய
� ெகாேரானா பாதி4E காரணமாக ெதா!" ேநா$ 
பரவாம� த,��� ெபா��, ெப�மி#� இயlதிர� ெகா@, ெஜனேர�ட� வசதி&ட' 
ெபா�5காதார� பண
��1ய லா1ய
� ெபா�3தி இய�க� ெச$&� பண
 ேம!ெகா�ள4ப�டத!� 
தி�.க@ண' எெல�21�க�# வ
��நக� அவ�கள�' ப
� ப�2ய� எ@ 97 நா� 04.05.2021 � 
ெதாைக P.9800/- நா� 22.04.2020' ப
ரகார� ப�2ய� ெதாைக வழ க4ப�ட� அவசர அவசிய� க�தி 
ப
1+ 15 நகரா�சி ச�ட வ
தி பண
 ேம!ெகா�ள4ப�டைத ம'ற 3தி' பா�ைவ�� ைவ�க4ப,கிற �. 
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அKவலக �ற ி4E : ம'ற � அJமதி�கலா�  

ந.க.எ@:எ%1/2234/2021 
 915 ெபா�� – 5 

     வ
��நக� நகரா�சிய
� �4Eர+ பண
யாளராக பண
E1lதைம�� ஓ$pதிய� வழ கிட ேகா1 
தி�.வ
.மா1ய4ப' எ'பவ1' பண
E1lத கால3தி!கான பைழய ஓ$pதிய� வழ கிட ேகா1 
ெச'ைன உய�நqதிம'ற  ம�ைர கிைள வழ�� எ@ W.P.(MD)No 17827/2020 ' ப
ரகார� வழ�� 
ெதாடர4ப�,�ள�. 
    ேம!ப2 வழ�� ச�பlதமாக க�3�� வழ கிட ேகா1 நqதிம'ற 3தி' Cல� நடவ2�ைக 
ேம!ெகா�ள வழ�கற ிஞ� அவ�கI�� க�3�� க�டணமாக P.5,000/- நா� 22.02.2021 ம!"� ேம� 
-ைற யw, ெச$திட அத!கான வழ�� க�டணமாக ெதாைக P.9,500/- நா� 10.03.2021 வழ கிட 
ேகார4ப�,�ள� ம'ற 3தி' அJமதி ேவ@ட4ப,கிற �. 
அKவலக �ற ி4E : ம'ற � அJமதி�கலா�  
ந.க.எ@:0392/2021/எ%1 
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 916 ெபா�� – 6 
           வ
��நக� நகரா�சிய
� �4Eர+ பண
யாளராக பண
E1lதைம�� ஓ$pதிய� வழ கிட 
ேகா1 தி�.வ
.மா1ய4ப' எ'பவ1' பண
E1lத கால3தி!கான பைழய ஓ$pதிய� வழ கிட ேகா1 
ெச'ைன உய�நqதிம'ற  ம�ைர கிைள வழ�� எ@ W.P.(MD)No 17827/2020 ' ப
ரகார� வழ�� 
ெதாடர4ப�,�ள�. 
    ேம!ப2 வழ�� ச�பlதமாக க�3�� வழ கிட ேகா1 நqதிம'ற 3தி' Cல� நடவ2�ைக 
ேம!ெகா�ள வழ�கற ிஞ� தி�.எ'.மா1ய4ப' ெச'ைன உய�நqதிம'ற  வழ�கற ிஞ� 
அவ�கI��க�3�� க�டணமாக ெதாைக P.5,500/- வழ கிட+� ம'ற 3தி' அJமதி 
ேவ@ட4ப,கிற �. 
அKவலக �ற ி4E : ம'ற � அJமதி�கலா� ந.க.எ@:0392/2021/எ%1 
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 917 ெபா�� – 7 
     வ
��நக� நகரா�சி ப�திய
� இராமC�3தி சாைல கத+ எ@ 90/281 �கான �ேடான�� 
உ1ம� பதி+ எ@ 132/1/2/20/21/0007286 உைடய� 60 ட' வ3தைல ெபா� 5காதார� ப
1+ �4ைப 
கிட � மா3� நாய�க' ப�2 பாைதய
� உ�ளதி� ேம!கா' நி"வன3தி' �ேடான�� உ�ள 60 
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ட' வ3த� பய'பா�,�� உகl3தாக இ�ைல என FSSI சா'" ெபற 4ப�,�ளதாக+� அதைன 
நகரா�சிய
' �4ைப கிட கி� ைவ3� அழி4பத!� தி�.2.எ#.மாண
�கராy, DHARA LOGISTICS. 
ெச'ைன அவ�கள�' க2த� 30.03.2021 � அJமதி வழ கிட ேகார4ப�,�ளைத ம'ற 3தி' 
பா�ைவ��� ஒ4EதK��� ைவ�க4ப�,�ள�. 
அKவலக �ற ி4E : ம'ற � அJமதி�கலா�  
ந.க.எ@: எ%1/1804/2021 
 

 
 918 ெபா�� – 8 

      வ
��நக� நகரா�சிய
' ெபா� 5காதார� ப
1+ கலைவ உர�கிட கி� ம���� �4ைப, 
ம��காத �4ைபய
ைன தன�தன�யாக ப
1��� பண
�காக ேபாரா சா�� 1000� எ@ண
�ைகய
� 
Eதியதாக ெகா�-த� தி�வாள� ஆ�.வ
.எ� ஏெஜ'ஸி#, வ
��நக� ப
� ப�2ய� எ@ 1002 நா� 
09.04.2021 அவ�களா� வ
நிேயாக� ெச$ய4ப�டத!� ப�2ய� ெதாைக Pபா$ 84000/� 
வழ க4ப�ட�. ேம!ப2 பண
க� அவசர வசிய� க�தி நகரா�சி ச�ட� ப
1+ 15' பண
க� 
ேம!ெகா�ள4ப�டைத&�, நக�ம'ற  தன� அKவல� அவ�கள�' -' அJமதி ெபற 4ப�, பண
 
ேம!ெகா�ள4ப�டைத&� ம'ற � ஏ!கலா� 
அKவலக �ற ி4E : ம'ற � அJமதி�கலா�  
ந.க.எ@: எ%1/1729/2021 
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 919 ெபா�� – 9 
      வ
��நக� நகரா�சிய
� ெபா� 5காதார ப
1+ 5காதார பண
 பய'பா�2!காக இய கி வ�� 
வாகன க� 5காதார4பண
ய
' -�கிய3�வ� க�தி&� ெபா� ம�கள�' நல' க�தி&�, ெபா� 
5காதார அவசர ,அவசிய� க�தி&� பA� பண
க� ேம!ெகா�ள ேவ@2 இ�4பதா� அத!கான 
ெசலவ
ன� கீkக@ட வ
வர4ப2 உ�ள வாகன கI�� வ
ைல4E�ள�க� ேகார+� பண
க� 
ேம!ெகா�ள அJமதி ேவ@ட4ப,கிற �. 
வ1ைச 
எ@ 

வாகன� எ@ வ
வர�  உ3ேதச ெசலவ
ன� ெதாைக 
Pபா$ 

mYtyf Fwpg;G 
mq;fPfhpf;fg;gl;lJ 



1 TN 67 BD 8056 Abai Auto P.36200/- 
2 TN 67 AE 1600 TATA ACE P.33000/- 
3 TN 67 BD 8060 Motor Mini Van P.34700/- 
4 TN 67 A 7230 Tractor  P.38100/- 
5 TN 67 AJ 2269 E Kamet Leyland P.51900/- 

       ேம!ப2 வாகன கI�� ெசலவ
ன� ெதாைக வ1ைச எ@ 1 -த� 5 வைர வாகன� 
-ைற ேய ெதாைக (P.36,200/-, P.33,000/-, P.34,700, P.38,100, P.51,900) ��� ம'ற 3தி' அJமதி 
ேவ@ட4ப,கிற �. ெபா� 5காதார அவசர அவசிய� க�தி நக� ம'ற  தன�அKவல� அவ�கள�' 
-' அJமதி அள��க4ப�டத' ேப1� வ
ைல4E�ள� ேகார நடவ2�ைக ேம!ெகா�ள4ப�டைத&� 
ம'ற � அJமதி�கலா�. 
அKவலக �ற ி4E : ம'ற � அJமதி�கலா�  

ந.க.எ@:634/2021/எ%1 
 

 920 ெபா�� – 10 
     வ
��நக� நகரா�சிய
' ெபா� 5காதார� ப
1+ �4Eர+ ஆ$வாள�கள�' 08/04/2021� ேததிய 
�ற ி4E ப
ரகார� 40 பண
யாள�க� Cல� 2021-2122 � ஆ@2!�� த!காலிகமாக ெட � 
ெகா54EA�க� ஒழி4E பண
ய
ைன ேம!ெகா�ள நியமன� ெச$� வ
��நக� மாவ�ட 
ஆ�சி3தைலவ� அவ�கள�' தின�<லி ெதாைக P.416/- ஐ 01.04.2021 -த� நி�ணய� ெச$� 
வழ கலா� ம'ற  அJமதி ேவ@ட4ப,கிற �. 
அKவலக �ற ி4E : ம'ற � அJமதி�கலா�  
ந.க.எ@: எ%1/1933/2021    
 

mYtyf Fwpg;G 
mq;fPfhpf;fg;gl;lJ 

 921 ெபா�� – 11 
     வ
��நக� நகரா�சிய
' ெபா� 5காதார� ப
1+ பண
�ெகன 36 வா�,கள�K� ெட � 
கா$%ச� த,4E நடவ2�ைகக� வ q,கள�� த@ண q� ெதா�2கள�� அேப� ம�l� ெதள�3த� 
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ெட � ெகா5�� உ!ப3தியா�� இட கைள கா@டற ிl� அழி3த� ெகா5 Eைக ம�l� அ23த� 
ேபா'ற  பண
கைள ேம!ெகா�ள 2021-2022 � ஆ@,கI�� 40 பண
யாள�க� (நா!ப� ம�,�) 
-lைதய த!காலிக வ
��நக� மாவ�ட ஆ�சிய� அவ�கள�' ெசய� -ைற  உ3திர+ ந.க.எ@ 
A7/10614 நா� 28.08.2020 ப
ரகார� த!காலிக ஊதிய வ
கித� பண
 அம�3திட அJமதி��� பண
 
ேம!ெகா�ள உ3ேதச ெசலவ
ன3தி!��� ம'ற 3தி' அJமதி ேவ@ட4ப,கிற �. 
அKவலக �ற ி4E : ம'ற � அJமதி�கலா�  
ந.க.எ@: எ%1/1933/2021    

 922 ெபா�� – 12 
     இlநகரா�சிய
' பய'பா�2� உ�ள ெபா� 5காதார4 ப
1வ
� இய கி வ�� 
கண
ன�க� - 2 ம!"� வ�� ைமய அைற ய
� ப
ற 4E – இற 4E சா'ற ிதk வழ �� 
ப
1வ
� உ�ள கண
ன� -1 ஆக ெமா3த� 3 கண
ன�கI�� Eதிய UPS வா �வத!� 
உ@டான உ3ேதச ெசலவ
ன3 ெதாைக P.17,000-ைன ெபா� நிதிய
' கீk 
ேம!ெகா�வத!�� ம'ற 3தி' அJமதி ேவ@ட4ப,கிற �. 
அKவலக �ற ி4E : ம'ற � அJமதி�கலா�  
ந.க.எ@: 2245/2021/இ1 

mYtyf Fwpg;G 
mq;fPfhpf;fg;gl;lJ 

 923 ெபா�� – 13 
    வ
��நக� நகரா�சி வ
��நக� மாவ�ட� நக�Eற  உ�ளா�சி ேத�த� 
பய'பா�2!காக 1600 க�,4பா�,�க�வ
க� ம!"� 3000 வா��4பதி+ இயlதிர க� 
ேவளா@ைம <�,ற + கி�ட கிய
� இ�4E ைவ�க4ப�,�ளைத வ
��நக� 
நாராயணமட� ெத�வ
� உ�ள ஒ� கிைணlத ச-தாய <ட3தி!� 17.12.2020 lேததி 
காைல 11.00 மண
-த� வா��பதி+ இயlதிர கைள மா!ற � ெச$வத!� ேதைவ4ப,� 
ேம!<ைர&ட' <2ய வாகன க� Cல� இடமா!ற � ெச$ய இர@, வாகன க� 
ம!"� அதைன வ q2ேயா Cல� பதி+ ெச$ய இர@, வ q2ேயா கிராப�க� ம!"� ெப�2 
9��� ெதாழிலாள�கI�� சா4பா, ஆகிய ெசலவ
ன க� P79000/-  ம!"� 
ச�டம'ற ேத�தலி� வா�காள�க� 100 சதவ qத� வா�கள���� வ@ண� வா�காள�கI�� 
வ
ழி4Eண�+ ஏ!ப,3திட இர@, -ைற  ேபரண
 ம!"� ெப@கI�கான ேகால4ேபா�2 
நட3தி ப15க� வழ கிய� ம!"� ேபரண
�� ேதைவயான ேபன�க� வ
ள�பர 

mYtyf Fwpg;G 
mq;fPfhpf;fg;gl;lJ 



ேபா�,க� 5வ� வ
ள�பர கைள கிழி3� ெவ�ைள அ23த� ஆகிய ெசலவ qன க� 
P43000/-மாவ�டேத�த� ப
1+ ம!"� தாKகா அKவலக கI�� #ேடசன1 
ெபா��க� ேப4ப� ப@ட�க� ம!"� ேடான�க� வா கிய வைக�� P38000/-ம!"� 
ேத�த� வா�� எ@ண
�ைக ேம 02 அ'" வா��எ@�� ைமய3தி� ெகாேரானா த,4E 
பண
�காக �4ைபேசக1�க ப
ளா#2�2ர� ம!"� 5காதார பண
கI�கான ெபா��க� 
வா கிய� P20750/- ெமா3த� P79000+43000+38000+20750  P180750/-  ேத�த� பண
ய
'  
அவசர அவசிய� க�தி வழ கிட ம'ற 3தி' அJமதி ேவ@ட4ப,கிற �. 
அKவல��ற ி4E: ம'ற � அJமதி�கலா�                                        
.ந.க.எ@: 1201/2020/அ2 நா�; 10-05-2021                                  

 924 ெபா�� – 14 
tpUJefh; efuhl;rp vy;iyf;Fl;gl;l rh;Nt thh;L -2> gpshf; vz; - 8> rh;Nt vz;-607/2> fr;Nrhp  

NuhlhdJ  rh;Nt Mtzq;fspd; rh;f;fhh; Gwk;Nghf;F vdj; jhf;fyhfp cs;sJ. Nkw;fz;l NuhL 

efuhl;rpf;F ghj;jpag;gl;l NuhlhFk;. Nkw;fz;l fpoNky; Nuhl;by; njd;gf;fj;jpy; Mtpd; ghyfk;  10’0” x 

8’ 0” mb vd;w mstpy; 80 rJubf;F jw;fhypf jiu Mf;fpukpg;G vd mDkjp toq;fyhk;. ,jw;F 

Mf;fpukpg;G fl;lzkhf &.9500/-ia            (&gha; xd;gjhapuj;J Ie;J}W kl;Lk;) ngwyhk;. NkYk; 

khj thlifahf khjk; 1f;F &.1500/- eph;zak; nra;ayhk;;. Nkw;fz;l ,lk; efuhl;rpf;F Njitg;gLk; 

NghJ kDjhuUf;F vt;tpj Kd;dwptpg;Gk; toq;fhky; mfw;w MizahsUf;F mjpfhuk; cz;L vd;w 

epge;jidfSf;Fl;gl;L md;dhUf;F mDkjp toq;fyhk; vd;gij kd;wj;jpd; ghh;itf;Fk; Kbtpw;Fk; 

itf;fg;gLfpwJ. 

mYtyff;Fwpg;G:mYtyff;Fwpg;G:mYtyff;Fwpg;G:mYtyff;Fwpg;G:  kd;wk; mDkjpf;fyhk;.(e.f.vz;.1161/2021/vg;1) 
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tpUJefh; efuhl;rp vy;iyf;Fl;gl;l ghthyp NuhL rh;Nt thh;L -2> gpshf; vz; - 13> rh;Nt vz;-

65/1>  rh;Nt Mtzq;fspd; rh;f;fhh; Gwk;Nghf;F ghthyp  NuhL vdj; jhf;fyhfp cs;sJ. Nkw;fz;l 

NuhL efuhl;rpf;F ghj;jpag;gl;l NuhlhFk;. Nkw;fz;l Nuhl;by; jkpo;ehL kPd; tsh;g;G fofk; %yk; Gjpa 

kPd; tpw;gid mq;fhb 10’0” x 8’ 0” mb vd;w mstpy; 80 rJubf;F jw;fhypf jiu Mf;fpukpg;G vd 

mDkjp toq;fyhk;. ,jw;F Mf;fpukpg;G fl;lzkhf       &.8820/-ia (&gha; vl;lhapuj;J vz;Z}w;W 

,UgJ kl;Lk;) ngwyhk;. NkYk; khj thlifahf khjk; 1f;F &.1500/- eph;zak; nra;ayhk;;. Nkw;fz;l 

,lk; efuhl;rpf;F Njitg;gLk; NghJ kDjhuUf;F vt;tpj Kd;dwptpg;Gk; toq;fhky; mfw;w 

MizahsUf;F mjpfhuk; cz;L vd;w epge;jidfSf;Fl;gl;L md;dhUf;F mDkjp toq;fyhk; 

vd;gij kd;wj;jpd; ghh;itf;Fk; Kbtpw;Fk; itf;fg;gLfpwJ. 

mYtyff;Fwpg;GmYtyff;Fwpg;GmYtyff;Fwpg;GmYtyff;Fwpg;G    : : : : kd;wk; mDkjpf;fyhk;.    

(e.f.vz;.5184/2020/vg;1)    

 

mYtyf Fwpg;G 
mq;fPfhpf;fg;gl;lJ 

 926 ெபா�� – 16 

           வ
��நக� நகரா�சிய
� அதிக அளவ
� பரவ
 வ�� ெகாேரானா ெதா!" 
ேநா$ த,4E நடவ2�ைககI�காக அத!கான நடவ2�ைக ம!"� ெபா� 5காதார� 
பய'பா�2!காக கி�மிநாஷின�,-க�கவச க�,ைக&ைறக� ம!"� ேநா$ த,4E 
ம�l�வைகக�, ப
ள�%சீ ப+ட� ைலசா� சான�ைடச� ம!"� இதர அ3திவாசிய 
ெபா��க� ம!"� அத!கான ெசலவ
ன க� ேம!ெகா�வத!�� அத!கான உ3ேதச 
ெசலவ
ன� ெதாைக Pபா$70.00 இல�ச3தி!� ம'ற3தி' அJமதி ேவ@ட4ப,கிற� 
அKவலக��றி4E: 1,2,3 ம'ற� அJமதி�கலா� 
                                                                                            

(e.f.vz;.எ%1/1817/2021)                           
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