
VIRUDHUNAGAR MUNICIPALITY 

FORM 3 

   Minutes of the Meeting held on 25.01.2022 

        

Date of 

Council 

meeting 

Decision 

Number 

Subject of the Agenda Resolution 

25.01.2022 1142 nghUs; : 1nghUs; : 1nghUs; : 1nghUs; : 1     

        Ïªefuh£Áæ‹ guhkç¥Ãš cŸs òÂa thfd«  o.v‹.67 Ãb#   1306 MdJ  

1.15,000 »nyh Û£l® nkš xoÍŸsj‰F MF« guhkç¥ò bryé‰F c©lhF« bryéd¤ 

bjhif njhuakhf %.42, 000/-ia muR m§Ñfhu« bg‰w ãWtdkhd M£nlhbkh£o› 

bkDng¡[®° Ãiunt£ èäbl£, f¥gYh®,kJiu mt®fS¡F bghJ ãÂæ‹ _y« 

tH§Ftj‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ  nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf¡ F¿¥ò-k‹w« mDkÂ¡fyh«. nkY« mtru mtÁa« fUÂ Mizahs® 

k‰W« jå mYty® mt®fë‹ K‹ mDkÂ bg‰W gâæid nk‰bfhŸtj‰F« ,Ãš 

g£oaš bjhif tH§Ftj‰F« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

nfh¥ò v©. Ï1/24/2022 

mYtyf Fwpg;G Vw;W 
mDkjpj;J mq;fPfhpf;fg;gl;lJ 



 1143 nghUs; : 2nghUs; : 2nghUs; : 2nghUs; : 2         

  

   Ïªefuh£Á¡F£g£l gFÂahd fšÿç rhiyæš mikªJŸs é.v‹.Ã.M®    ó§fhé‹ 

mU»š fiyP® ef®òw nk«gh£L¤ Â£l« 2020-21« M©o‹ Ñœ MŒÎ ika« k‰W« m¿Î rh® 

ika« f£ol« f£L« gâæid 16.12.2021ª njÂæš eilbg‰w  ä‹dD x¥gªj¥òŸëfis 

khãy mséš TIMES OF INDIA  M§»y Âdrç ehëjêG« k‰W«  Ô¡fÂ® ehëjêG« 

btëæ£lik¡F c©lhd bryéd¤ bjhif %.32,335/-ia tH§f¡ nfhç Flame Advertising 

Company Private Limited mt®fëläUªJ Ãš g£oaš bjhif  tu¥bg‰WŸsJ. nk‰go 

bjhifæid m‹dhU¡F tH§Ftj‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

 

mYtyf¡F¿¥ò- k‹w« mDkÂ¡fyh« 

nfh¥ò v©.4096-3/2021/Ï 

    

mDkjpf;fg;gl;lJ 

 1144 nghUs; : 3  nghUs; : 3  nghUs; : 3  nghUs; : 3      

 

                                உ�ளா�சி    அைம��    பணியாள�க���    அகவிைல�ப�    17171717%    ����        31313131%    உய��தி    1.1.2022 1.1.2022 1.1.2022 1.1.2022 

இ�    வழ!க    அரசாைண    ( ( ( ( நிைல    ) ) ) ) எ#    3  3  3  3  நிதி    ( ( ( ( ப�க�            ) ) ) ) �ைற    நா�    1.1.2022 1.1.2022 1.1.2022 1.1.2022 ஆைண    

பிற�பி�க�ப�&�ள�    ேம(ப�    அரசாைண    ம)ற�தி)    பா�ைவ��*    பதிவி(�*    ைவ�க�ப&கிற�    ....    

    

அ+வலக��றி��    : : : : ம)ற*    பதி,    ெச.யலா*    

ந    க    எ#    263/2022/ 263/2022/ 263/2022/ 263/2022/ C1111    

 

    

gjpT nra;ag;gl;lJ 



 1145 nghUs; : 4nghUs; : 4nghUs; : 4nghUs; : 4                

 

          2020-2021* ஆ#&�கான உ�ளா�சி அைம�� பணியாள�க��� த(கா�க மிைக ஊதிய* 

ம(2* சிற�� த(கா�க மிைக ஊதிய* வழ!க அரசாைண (நிைல) எ#.1, நிதி (ப�க�) �ைற, நா�:01-

01-2022 ஆைண  பிற�பி�க�ப�&�ள�.  ேம(ப�  அரசாைண ம)ற�தி) பா�ைவ��* பதிவி(�* 

ைவ�க�ப&கிற�. 

அ+வலக��றி�� : ம)ற* பதி, ெச.யலா* 

ந.க.எ#.152/2022/C1 

    

gjpT nra;ag;gl;lJ 

 1146 nghUs; : 5nghUs; : 5nghUs; : 5nghUs; : 5    

             

                                                             éUJef® efuh£Áæš bghJ Rfhjuu« ÃçÎ gâahs®fS¡F    2021 « Ôghtë g©oif K‹å£L 

gâahs®fS¡F ÓUilfŸ M© k‰W« bg© JhŒik gâahs®fS¡F tH§»l mj‰F njtiahd éãnahf« 

brŒÂl Tamilnadu Handloom weavers cooperative society ltd Chennai Ãš v© 661 60  _y« éãnahf« brŒÂl Ñœ f©l 

étu¥go g£oaš bjhif nfhu¥g£LŸsJ. 

 

t.v© g£oaš étu« bjhif.% 

 

1 Proforma- 66160 , CGST  tç c£gl   % 125229/- 

 

          Ïªefuh£Áæš T.N.H.W.C.S Ltd thæyhf éãnahf« brŒa¥g£ljhš g£oaš bjhif bryéd¤ bjhif 

%.125229/- bryéd¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  

 

mYtyf¡F¿¥ò- k‹w« mDkÂ¡fyh«.      

 

nfh¥ò v©.  4775/2021 /v¢1 

    

mDkjpf;fg;gl;lJ 



 1147 nghUs; : 6nghUs; : 6nghUs; : 6nghUs; : 6            

 

                  Ïªefuh£Á¡F£g£l th®L v©.6 mikªJŸs gnlš nuh£oš cŸs nkšãiy Ú®¤nj¡f¤ 

bjh£o tshf¤ij R‰¿ R‰W¢Rt® mik¡F« gâæid 15tJ k¤Âa ãÂ¡FG Miza«- 2021-22-« 

M©L – f£oa khåa¤Âš ÏUªJ ( 15CFC Tied Grant FoÚ® gâfŸ -50 rjé»j«)   %.7.00 Ïy£r« 

kÂ¥Õ£oš nk‰bfhŸs Ïªef®k‹w Ô®khd v©.1111 ehŸ 16.12.2021š x¥òjš bgw¥g£LŸsJ.mj‹ ngçš 

nk‰fhQ« gâfŸ nk‰bfhŸs 31.12.2021š x¥gªj¥òŸëfŸ nfhu¥g£ld.    m‹iwa njÂæš Ïu©L 

x¥gªj¥òŸëfŸ bgw¥g£ld. tu¥g‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfŸ k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« 

it¡f¥gL»wJ.  

 

tv© X¥gªjjhu® égu« kÂ¥Õ£L éiy é»j« 

1 ÂU.v‹.gh©oauh{-éUJef® kÂ¥Õ£il¡ fh£oY« 5.24 rjé»j« mÂf«. 

2 ÂU.É.bršntªÂu‹-éUJef® kÂ¥Õ£il¡ fh£oY« 4.97 rjé»j« mÂf«. 

      

 tu¥bg‰w  Ïu©L x¥gªj¥òŸëfS¡F kÂ¥Õ£L éiy¡F x¥ò neh¡F¥g£oaš jah® 

brŒa¥g£lÂš x¥gªjjhu® ÂU.É.bršntªÂu‹,  v‹gt® kÂ¥Õ£il¡ fh£oY« 4.97 rjé»j« mÂfkhd 

(tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš Fiwthd x¥gªj¥òŸë)  më¤JŸsh®.kÂ¥Õ£ilél TLjyhd 

rjé»j« x¥gªj¥òŸë më¤JŸsjhš x¥gªjjhuçl« éiyFiw¥ò brŒJ ju Ïªefuh£Áæš ÏUªJ 

r«gªj¥g£l x¥gªjjhuU¡F 31.12.2021š foj« mD¥g¥g£lJ.mj‹go ÂU.É.bršntªÂu‹, x¥gªjjhu®  

10.01.2022ª  njÂæš kÂ¥Õ£il¡ fh£oY« 4.97 rjé»j« mÂfkhd v‹w mséš éiyFiw¥ò brŒa 

ÏayhJ vd bjçé¤JŸsh®. mj‹go Ï¥gâahdJ Â£l¥gâfŸ v‹gjhš ÂU.É.bršntªÂu‹,  

x¥gªj¥òŸëæid V‰gj‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf¡ F¿¥ò- k‹w« mDkÂ¡fyh«. Â£l¥gâahf ÏU¥gjhš mtÁa« fUÂ  Mizahs® k‰W« 

jå mYtyç‹ K‹ mDkÂ bg‰W ntiy c¤juÎ tH§»aik¡F« k‹w« m§Ñfç¡fyh«. 

nfh¥ò v©.Ï1/5145-3/2021 

    

mYtyf Fwpg;G Vw;W 
mDkjpj;J mq;fPfhpf;fg;gl;lJ 



 1148 nghUs; : 7nghUs; : 7nghUs; : 7nghUs; : 7     

 Ïªefuh£Á¡F£g£l th®L v©.19, bgça gŸëthrš bjUéš cŸs ÁWghy¤Âš _Lgyif 

cilªJŸsij mf‰¿é£L M®.Á.Á  _Lgyif mik¥gj‰F c©lhd c¤njr kÂ¥ÕL %. 45,000/-«  

jah® brŒa¥g£LŸsj‰F mj‹ bryéd¤Âid  bghJ ãÂæ‹ Ñœ nk‰bfhŸtj‰F  k‹w¤Â‹ mDkÂ 

nfhu¥gL»wJ. 

mYtyf¡F¿¥ò- k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

nfh¥ò v©.24-2/2022/Ï1 

    

mDkjpf;fg;gl;lJ 

 1149 nghUs; : 8nghUs; : 8nghUs; : 8nghUs; : 8     

 

                                            வி��நக�    நகரா�சி��    பா�திய�ப�ட    ப�மா    ப!�    கைட    எ#: 13: 13: 13: 13ஐ    மாத    வாடைக    உாிம�தி(�    
13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 ----    *    ேததியி�    நைடெப(ற    ெபா�ஏல*    ஒ�ப�த���ளியி�        கீ8க#ட    விபரப�    ஒ�ப�த���ளி        
ேகாாியைத    ம)ற�தி)        பா�ைவ��*        9�வி(�*        ைவ�க�ப&கிற�    
 
....  

 

வ 

எ� 

 

ஏலதார�ெபய� / �கவாி 

உய��த ஏல ேக�வி மாத� 

ஒ���� 

உய��த ஒ�ப�த� ��ளி 

ேக�வி மாத� ஒ���� 

1 
தி� v.மேக�திர�   

s/o R. ேவ�  

84, கா�தி�ர� ெத�, வி� நக� 

ஏல ேக�வி ேகாரவி#ைல % 2850/- 

2 
ெசலவ� ர ஹாிஹர(த�  

1/2662, ஜீவா ெத�, �)தா# நக�, ேராக#ப*+, 

வி� நக� 

ஏல ேக�வி ேகாரவி#ைல % 3100/- 

 

அ�வலக �றி�� : ேம.க�ட மத உாிம இன)தி.� வாிைச எ�: 2-# உ�ள ெசலவ� ர ஹாிஹர(த� எ�பவ� % 3100/- 

உய��த ஒ�ப�த���ளி  ேக�வி ேகாாி2�ளைத ம�ற� அ3மதி�கலா�. 

 

ந க எ# 5057/2021/ அ2 

 

 

    

mDkjpf;fg;gl;lJ 



 1150 nghUs; : 9nghUs; : 9nghUs; : 9nghUs; : 9             
 

           வி��நக�    நகரா�சி��    பா�திய�ப�ட    ப�மா    பா!�    கைட    எ#: 19 : 19 : 19 : 19 ஐ    மாத    வாடைக    உாிம�தி(�    

13/1/202213/1/202213/1/202213/1/2022----*    ேததியி�    நைடெப(ற    ெபா�ஏல*    ஒ�ப�த���ளியி�        கீ8க#ட    விபரப�    ஒ�ப�த���ளி    

ேகாாிய�ைத    ம)ற�தி)    பா�ைவ��*    9�வி(�*    ைவ�க�ப&கிற�....    

வ 

எ

# 

 

ஏலதார�ெபய� / 9கவாி 

 

உய��த ஏல 

ேக�வி மாத* 

ஒ)2�� 

உய��த ஒ�ப�த� 

��ளி ேக�வி மாத* 

ஒ)2�� 

1 
தி� v.மேக�திர)   

s/o R. ேவ+  

84, கா�தி�ர* ெத�, வி��நக�. 

: 3000/- : 2550/- 

2 
ெசலவ) ர ஹாிஹர<த) 1/2662, ஜீவா ெத�, 

9�தா� நக�, ேராக�ப��, வி��நக� 

: 2900/- : 3100/- 

 

அ+வலக �றி��: ேம(க#ட மத உாிம இன�தி(� வாிைச எ#: 2-� உ�ள ெசலவ) ர ஹாிஹர<த) 

எ)பவ� : 3100/- உய��த ஒ�ப�த���ளி  ேக�வி ேகாாி=�ளைத ம)ற* அ>மதி�கலா*. 
 

ந க எ# 5057/2021/ அ2 

mDkjpf;fg;gl;lJ 

 1151  

nghUs; : 10nghUs; : 10nghUs; : 10nghUs; : 10            
            ���நகர ் நகராட
்க்� பாத்�யப்பட்ட வார�் எண் 6 பேடல் ேரா�ல் உள்ள 

ேமல்நிைல நீரத்்ேதக்க ெதாட�் அ��ல் உள்ள (
 வர ் !ங்கா) ஓட�்க்கட�்டம் 

மாதவாடைக  உரிமத்�ற்� 13/1/2022 ம் ேத�%ல் நைடெபற்ற ெபா�  ஏலம் ஓடப்ந்தப் 

'ள்ளி%ல் (ழ்கண்ட �பரப்ப� ஒப்பந்தப்'ள்ளி ேகாரியைத மன்றத்�ன்  பாரை்வக்�ம் 

,��ற்�ம் ைவக்கப்ப��ற�   
 

வ 

எண் 

 

ஏலதாரரெ்பயர ்/ ,கவரி 
உயரந்்த ஏல 

ேகள்� மாதம் 

ஒன் க்� 

உயரந்்த ஒப்பந்தப் 

'ள்ளி ேகள்� 

மாதம் ஒன் க்� 

1 �� R.M. ேமாகன் ெகன்ன�  

67/4A, P.P.N நந்தவனம் ெத�, 

���நகர ்

- 2400/- ஒப்பந்தப் 'ள்ளி  

இல்ைல 

mDkjpf;fg;gl;lJ 



2 �� p. மாரியப்பன்  140/A,  

Dr அம்ேபதக்ார ்ெத�, 

 ���நகர ்

- 2300/- ஒப்பந்தப் 'ள்ளி  

இல்ைல 

 
அ/வலக �0ப்': ேமற்கண்ட மத உரிம இனத�்ற்� வரிைச என் 1 ல் உள்ள �� R.M. 

ேமாகன் ெகண்ன�  என்பவர ்- 2400/- உயரந்்த ஏலக்ேகள்� ேகாரி2ள்ளதைன மன்றம் 

அ3ம�க்கலாம் 

 

 ந க எண் 5057/2021/ அ2 

    
 1152 nghUs; : 11nghUs; : 11nghUs; : 11nghUs; : 11        

        ���நகர ்  நகராட
்  உள்ளாட
்  நகரப்்'ற சாதாரண ேதரத்ல்  2022க்�  ஆ�ம்  உத்தர5
ெசல�னம்   - 45,00,000 (நாற்பத்�ஐந்� லடச்ம் ) மன்றத�்ன் அ3ம�க்�  ைவக்கப்ப��ற� . 

 

mYtyf¡F¿¥ò-  k‹w« mDkÂ¡fyh« 

ந க எண் 1925/2021/ B4 

mDkjpf;fg;gl;lJ 

 1153 nghUs; : 1nghUs; : 1nghUs; : 1nghUs; : 12  2  2  2   

tpUJefh; efuhl;rpf;F ghj;jpag;gl;l M.S.P.ehlhh; efuhl;rp gioa NgUe;Jepiyaj;jpw;F 

te;Jr;nry;Yk; NgUe;JfSf;F EioTf;fl;lzk; 2021-2022 Mz;L chpkj;jpw;F13.1.2022 

Njjpapy; eilngw;w 7 tj nghJ Vyk;/xg;ge;jg;Gs;spapy; fPo;fz;l tpgug;gb Vy Nfs;tp Nfhhpaij 

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

t.v

z; 

 

Vyjhh; ngah;/Kfthp 

 

cah;e;jVyNfs;tp 

cah;e;j              

xg;ge;jGs;sp 

1. jpU.f.rjP]; 

j/ng.fUg;igah 

f.vz;.667,PKSAMWKfehlhh;njU> 

rptfhrp 

Vyk; Nfhutpy;iy 3>70>000/- 

Vw;fg;gl;lJ  



    2. jpU.vd;.FkuNty; 

j/ng.eluh[d; 

72.Fg;igah re;J> 

tpUJefh;.  

Vyk; Nfhutpy;iy 3>66>000/- 

  

mYtyfFwpg;G : 

              Nkw;gb ,dj;jpw;F Vyk;/xg;ge;jGs;spNfhhpfle;j1.6.2021> 24.6.2021> 8.7.2021> 

23.7.2021 Njjpfspy; Vyk; Nfhhpajpy; ahUk; itg;Gj;njhif nrYj;jp Vyk; 

NfhuKd;tutpy;iy.fle;j 9.12.2021 Ie;jhtJ jlitVyk; Nfhug;gl;ljpy; jpU.FkuNty; vd;gth; 

&.3>40>000/-f;Fk; jpU.kNfe;jpud; vd;gth; &.3>50>000/-f;Fk; Vyk; NfhhpAs;sdh;.kWVyk;; 

Nfhhpdhy; $LjyhfNghFk; vdjPh;khdpj;J mjd;gb 29.12.2021 md;WVyk; Nfhug;gl;ljpy; 

jpU.kNfe;jpud; vd;gth; &.3>65>000/-f;Fk; jpU.FkuNty; vd;gth; &.3>64>000/-f;Fk; Vyk; 

NfhhpAs;sdh;.kW Vyk; Nfhhpdhy; $LjyhfNghFk; vdjPh;khdpj;J 13.1.2022 md;W Vyk; 

Nfhug;gl;ljpd; VohtJ Kiwahf Nfhug;gl;l xg;ge;jGs;spapy ;cah;e;j xg;ge;jGs;spNfs;tpahf 

Mz;Lf;F &.3>70>000/- jpU.f.rjP]; vd;gth; NfhhpAs;shh;.                                                             

 Nkw;gbVyk; Nghfhjehl;fspy; efuhl;rpahy; JiwuPjpahdt#y; Nkw;nfhs;sg;gl;ljpy; 

ehnshd;Wf;F &.800/- kl;LNkt#y; nra;ag;gl;Ls;sJ. Mz;Lf;F &.2>92>000/- kl;Lk; 

tUtha; epiy cUthfpAs;sJ NkYk;.Nkw;gb JiwhPjpahd t#y; gzpapy; ,uz;L 

gzpahsh;fSf;F toq;Fk; rk;gsnrytpdk; tUlj;jpw;F&.7>92>000/- kw;Wk; ,urPJ 

mr;Rfl;lzk; &.25000/-Mf &.8>17>000/-nrytpdkhFk;.jw;NghJ epytptUk; ngUe;njhw;W 

nfhnuhdh>xkpf;uhd; Kd;whtJ miyfhuzkhf ,uT gFjpNeu Culq;F kw;Wk; thu,Wjpehs; 

KO Culq;Fmkypy; cs;sjhYk;  Jiw%yk; t#ypg;gjhy; Vw;gLk; epjpapog;ig jtph;f;Fk; 

tifapYk; Nkw;gbgzpahsh; rk;gsk; kw;Wk; ,urPJmr;Rf;fl;lzk; nrytpdk; VJkpd;wp 

Neubahf cah;e;j xg;ge;jNfs;tpahd &.3>70>000/-efuhl;rpf;F tUtha; fpilg;gjhy; jpU.f.rjP]; 

vd;gthpd; cah;e;jgl;rxg;ge;jGs;spia Vw;fyhk;. 

e.f.vz;.5057/2021/m2    



 1154 nghUs; : 1nghUs; : 1nghUs; : 1nghUs; : 13   3   3   3       

                 tpUJefh; efuhl;rpf;F mYtyf cgNahfj;jpw;F 2021-22 Mz;bw;F Njitahd  

gbtq;fs; gjpNtLfs; vOJ nghUl;fs; gy tifg;gl;l fzpzp ,urPJfs;  kw;Wk; Nlhdh;fs; 

$l;LwT epWtdk; %yk; thq;Ftjw;F MFk; cj;Njr nrytpdk;  &.10>000>00/-(&. gj;J 

,yl;rk;) kl;Lk;  kd;wj;jpd; mDkjp Ntz;lg;gLfpwJ  NkYk; mtru mtrpak; fUjp 

,e;efuhl;rpf;F Njitahd v4 Ngg;gh;; kw;Wk; gbtq;fs; kd;wj;jpd; Kd; mDkjp ngw;W 

tpepNahf cj;juT வழங்�யதைன2ம் மன்றத்�ன் அ3ம�க்�. 

nfh¥ò v©-1935/2021/ B4 

 

mDkjpf;fg;gl;lJ 

 1155 nghUs; : 1nghUs; : 1nghUs; : 1nghUs; : 14444    

                     ���நகர ்நகராட்
 36 வார�்  ப��%ல்  உள்ள மைழநீர ்வ�கால் 7ரவ்ா�ம் ெமகா பணிகள் 

மற் ம் 8ட�் �ப்'ர5 பணிகள் நாள் 20.09.2021 ,தல் 25.09.2021 வைர நைடெபற இ�ப்பதால் அதற்கான பணி 

ேமற்ெகாள்ள ேதைவயான வாகனங்கைள �ராக்டரக்ள் 3 எண்ணம் 9தம் 6 நாட்க:க்� தனியார ்;லம் பணி 

ெசய்�ட அதற்கான உத்ேதச ெசல�ன ெதாைக - 90,000/- (ெதான்<  ஆ%ரம்) மட�்ம் மன்ற அ3ம� 

ேகாரப்ப��ற�. 

 

அ/வலக �0ப்': மன்றம் அ3ம� வழங்கலாம், அவசர அவ
யம் க�� உள்=ர ்  �ைலப்'ள்ளி ேகார 

நடவ�க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைத2ம் மன்றம் அங்(கரிக்கலாம். 

 

nfh¥ò v©-4431/2021/எச1் 

 

mYtyf Fwpg;G Vw;W 
mDkjpj;J mq;fPfhpf;fg;gl;lJ 

 1156 nghUs; : 1nghUs; : 1nghUs; : 1nghUs; : 15  5  5  5      

                  ���நகர ் நகராட்
 36 வார�் ப��%/ம் உள்ள மைழநீர ்வ�கால் 7ரவ்ா�ம் ெமகா பணிகள் 

மற் ம்  8ட்� �ப்'ர5 பணிகள் நாள் 20.09.2021 ,தல்  25.09.2021  வைர நைடெபற இ�ப்பதால் அதற்கான 

பணி  ேமற்ெகாள்ள ேதைவயான வாகனங்கள் �ராக்டரக்ள் ;லம் �ப்ைப மண் மற் ம் வா கால்  மண் 

அகற்0ட �ைலப்'ள்ளிகள் 18.09.2021 ேகாரப்படட்�ல் (ழ்கண்ட �பரப்ப� �ைலப்'ள்ளிகள் 

வரப்ெபற் ள்ளன. மன்றத்�ன்  பாரை்வக்�ம் ,��ற்�ம் ைவக்கப்ப��ற� .  

 

Vw;fg;gl;lJ 



 

t. vz;  

epWtdj;jpd; ngah; 

tpiyg;Gs;sp njhif ehs; 

xd;Wf;F (buhf;lh; 3 

vz;zk;) 

1 jpU.= ma;adhh; buhf;lh; rh;tP]; tpUJefh; &. 15>300/- 

2 jpU.= nry;t fzgjp yhhp buhf;lh; rh;tP]; 

tpUJefh; 

&. 16>500/- 

3 jpU.= fz;zd; buhf;lh; rh;tP]; tpUJefh; &. 15>900/- 

 

அ/வலக �0ப்': ெபா�>காதாரம் அவசர அவ
யம் க�� நகர ் மன்ற தனி அ/வலர ்,ன் அ3ம� 

ெபறப்பட�் நடவ�க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைத2ம் மன்றம் அங்(கரிக்கலாம். ேமற்கான்  பணிக்� 

வரப்ெபற்ற �ள்ைளப்'ள்ளிகளில் ெகா�த்�ள்ள வரிைச எண் 1ல் உள்ள �� . ? அய்யனார ்லாரர்ி �ராக்டர ்

சர9்ஸ் ���நகர ்நி வனத்�ன் �ைலப்'ள்ளிகள்  மன்றம் ஏற்கலாம்  

nfh¥ò v©-4431/2021/எச1் 

 1157 nghUs; : 1nghUs; : 1nghUs; : 1nghUs; : 16   6   6   6       

                ���நகர ்நகராட
் 36 வார�் ப��%ல் உள்ள மைழநீர ்வ�கால் 7ரவ்ா ம் ெமகா பணிகள் மற் ம்  

8ட�் �ப்'ர5 பணிகள் நாள் 20.09.2021 ,தல் 25.09.2020 வைர நைடெபற இ�ப்பதால் அதற்கான பனி 

ேமற்ெகாள்ள  ேதைவயான வாகனங்கள்  �ராக்டரக்ள் ;லம் �ப்ைப மண் மற் ம் வா கால் மண் அகற்0ட 

அதற்கான �ைலப்'ள்ளி நகர ்மன்ற தனி அ/வலர ்அவரக்ளின் ,ன் அ3ம� நாள் 18.09.2021 ல் ேகாரப்பட்� 

பனி ேமற்ெகாள்ளப்பட�் வந்த�, ேமற்ப� பணி%ைன 8�தலாக  ேம/ம் 27.09.2021. ,தல் 02.10.2021 வைர 

ேமற்ெகாள்ள அதற்கான உத்ேதச ெசல�ன ெதாைக - 90,000/- (ெதாண்<� ஆ%ரம் ) க்� மட�்ம் மன்ற 

அ3ம�  ேகாரப்ப��ற�.       

 

அ/வலக �0ப்' : மன்றம் அ3ம�க்கலாம், ெபா�>காதாரம் அவசர அவ
யம் க�� நகர ் மன்ற தனி 

அ/வலர ்,ன் அ3ம� ெபறப்பட்� �� ? அய்யனார ்லாரி  �ராக்டர ்சர9்ஸ் ���நகர ்ேவைல உத்தர5 

வழங்� நடவ�க்ைக ேமற் ெகாள்ள படட்த்ைத2ம் மன்றம் அங்(கரிக்கலாம். 

nfh¥ò v©-4431/2021/எச1் 

 

mYtyf Fwpg;G Vw;W 
mDkjpj;J mq;fPfhpf;fg;gl;lJ 



 1158 nghUs; : 1nghUs; : 1nghUs; : 1nghUs; : 17            7            7            7                

    ���நகர ் நகராட்
%ல் ெபா� >காதாரம் , ெகாேரானா த�ப்' பணிகெ்கன , வய� 18க்� 

ேமற்பட்டரவ்க:க்� ெமகா த�ப்' ஊ
 ,காம் ;லம் ெபா�மக்க:க்� த�ப்' ஊ
 ெச/�த்�ட நாள் 

04.12.21ல்-11 (,காம்), 11.12.21ல் -11(,காம்) ,18.12.21 ல் -10(,காம்), 26.12.21ல் -10 (,காம்), 02.01.22ல் -10(,காம்), 

,08.01.22ல் ,காம் மற் ம் 22.01.22ல்  -10(,காம்) அைமக்கப்பட�் காைல 7.00 மணி%B�ந்� மாைல 7.00 மணி 

வைர வரிைச எண் 1 ,தல் 2 வைர மற் ம் வரிைச எண் 3 ,தல் 7 வைர காைல 9.00 மணி%B�ந்� மாைல 5.00 

மணி வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட�்ள்ள� அதன்  களப்பணியாளரக்ள்க:க்� காைல 
ற் ண்� C வைட ம�யம் 

சாப்பா� (ழ் கண்டா நாடக்ளில் வழங்கப்பட்�ள்ள� அதற்கான ெசல�னம் ெதாைக (ழ் கண்ட�வரப்ப� 

வாழங்�ட மன்ற அ3ம� ேகாரப்ப��ற� 

 

t. 
vz;  

tpepNahfk;nra;ag;gl;l 
czT tiffs; 

egh;fs; tptuk; gpy; ehs; njhif tptuk; 

1 காைல 
ற் ண்� C வைட 

தண்ணீர ் பாட�்ல் (1Bட்டர)் 

ம�யம் சாப்பா� 

130 04.12.2021 %16952.00 

2 ம�யம் சாப்பா� C வைட 

தண்ணீர ்பாட�்ல் (1Bட்டர)் 

130 11.12.2021 %11492.00 

3 ம�யம் சாப்பா� C வைட 

தண்ணீர ்பாட�்ல் (1Bட்டர)் 

130 18.12.2021 %11492.00 

4 ம�யம் சாப்பா� C வைட 

தண்ணீர ்பாட�்ல் (1Bட்டர)் 

130 26.12.2021 %11492.00 

5 ம�யம் சாப்பா� C வைட 

தண்ணீர ்பாட�்ல் (1Bட்டர)் 

130 02.01.2021 %11492.00 

6 ம�யம் சாப்பா� C வைட 

தண்ணீர ்பாட�்ல் (1Bட்டர)் 

130 08.01.2021 %11492.00 

7 ம�யம் சாப்பா� C வைட 

தண்ணீர ்பாட�்ல் (1Bட்டர)் 

130 22.01.2021 %11492.00 

 

அ/வலக    �0ப்'    : : : : மன்றம்    அ3ம�    வழங்கலாம்    ஆைணயாளர ்   மற் ம்    தனி    அ/வலர ்   அவரக்ளின்    ,ன்    

அ3ம�    நாள்        03.12.2021,10.12.2021,17.12.2021,20.12.2021,31.12.2021,07.12.2021 03.12.2021,10.12.2021,17.12.2021,20.12.2021,31.12.2021,07.12.2021 03.12.2021,10.12.2021,17.12.2021,20.12.2021,31.12.2021,07.12.2021 03.12.2021,10.12.2021,17.12.2021,20.12.2021,31.12.2021,07.12.2021 மற் ம்    21.01.2022 21.01.2022 21.01.2022 21.01.2022 அ3ம�    ெபறப்பட�்    

நடவ�க்ைக    ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைத2ம்    k‹w«     அங்(கரிக்கலாம்....    

nfh¥ò v©nfh¥ò v©nfh¥ò v©nfh¥ò v©----4518/2021/4518/2021/4518/2021/4518/2021/எச1் s 

 

mDkjpf;fg;gl;lJ 



 1159 nghUs; : 1nghUs; : 1nghUs; : 1nghUs; : 18  8  8  8      

                        Ïªefuh£Áæš Ñœ¡f©LŸs gÂÎbg‰w x¥gªjjhu® Ñœ¡f©LŸs 

KoÎ‰w gâfS¡F Ãš g£oaš bjhifæš Ão¤j« brŒa¥g£LŸs  K‹ it¥ò bjhif 

k‰W« TLjš blghÁ£ bjhif  nf£L é©z¥Ã¤JŸsÂ‹ mo¥gilæY« ,Ñœ¡f©l 

gâ¡F jâ¡if¤ jil Ïšyhj fhuz¤ÂdhY« x¥gªj¡fhuç‹ K‹ it¥ò bjhif 

k‰W« TLjš blghÁ£ bjhif  tH§Ftj‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

 

t. 
v© 

x¥gªj  
jhuç‹  
bga®  

gâæ‹ 
 bga® 

msÎ¥ ò¤jf 
v© k‰W« 
tUl« 
 

  
EMD & FSD 
bjhif 

bkh¤j¤ 
bjhif 
%    

1 ÂU.v«.mZu¥ 

mè 

(nfh¥ò 

v©.10987/14/Ï3) 

ghthè –efuh£Á 

K°Ä« 

eLãiy¥gŸëæš 

TLjš tF¥giw 

f£L« gâ 

 

7/2016-17,    

g¡f v©.39 

%.25000/- 

ehŸ.04.01.2017 

 

%.25000/- 

ehŸ.07.01.2017 

%.50000/

    

nk‰f©LŸs     g£oaèš    f©LŸsgo    x¥gªjjhuhd   ÂU.v«.mZu¥ mè, 

x¥gªjjhuU¡F EMD & FSD bjhif   tH§Ftj‰F  k‹w¤Â‹  mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf¡F¿¥ò-  k‹w« mDkÂ¡fyh« 

nfh¥ò v©-10987/14/Ï3 

 
    

mDkjpf;fg;gl;lJ 



 1160 nghUs; : 1nghUs; : 1nghUs; : 1nghUs; : 19999    

Ïªefuh£Á¥ gFÂfëš mtru mtÁa« fUÂ Ñœ¡f©LŸsthW  efuh£Áfë‹ éÂ 

ÃçÎ 15 ‹ Ñœ gâfŸ nk‰bfhŸs¥g£LŸsj‰F bjhif tH§f¥g£lJ. k‹w¤Â‹ 

gh®it¡F« gÂé‰F« it¡f¥gL»wJ.  

1. Ïªefuh£Á¡F¢ brhªjkhd f®kÅu® fhkuh#® òÂa ngUªJ ãiya¤Âš  gGJ 

k‰W« guhkç¥ò gâfŸ gh®¤j tifæš c©lhd bryÎ--%.3,83,012/-26.10.21-

ÂU.M®.Rªj®uh{-nfh¥ò v©-3650/2021/Ï2 

2. j®fh° bjUéš mikªJŸs m§f‹tho ika¤Âš th£l® r¥is 

mnu‹{bk‹£ brŒj tifæš c©lhd bryÎ- ÂU.nf.Ïuh{Fkh®-%.9,490/-

09.11.2021- nfh¥ò v©-2548/2021/Ï1 

3. Át‹ nfhæš bjUéš mikªJŸs m§f‹tho ika¤Âš th£l® r¥is 

mnu‹{bk‹£ brŒj tifæš c©lhd bryÎ- ÂU.nf.Ïuh{Fkh®-%.9,490/-

09.11.2021- nfh¥ò v©-2548-1/2021/Ï1 

4. kšyh§»zW nuh£oš òij rh¡fil thæ‰òiHfis ca®¤J« gâ¡F 

c©lhd bryÎ- ÂU.nf.Ïuh{Fkh®-%.1,59,610/-15.11.2021- nfh¥ò v©-4891-

1/2021/Ï1 

5. é.v‹.Ã.M® ó§fh mU»š MŒÎ ika« k‰W« m¿Î rh® ika« f£ol«  k‰W« 

Mizahs® FoæU¥ò Ã‹òw« Âdrç kh®¡bf£ f£ol« mik¡f mj‰F©lhd 

k© gçnrhjid MŒÎ¡ f£lz bryéd¤ bjhif- v«/v°.brªJh® 

f‹°£u¡[‹°-%.23,500/08.12.2021- nfh¥ò v©-4096/2021/Ï1 

6. Ïuæšnt Õl® nuh£oš mikªJŸs m«kh cztf¤Âš »iu©l® nkh£lh® 

ç¥ng® Mdij rç brŒj tifæš brythd bjhif -%.4,200/-16.12.21-

gjpT nra;ag;gl;lJ 



v«/v°.br‹id vy¡£uhå¡° m©£ vy¡£ç¡fš°-nfh¥ò v©-4553-

1/2021/Ï1 

7. Ïªefuh£Á¥ gFÂfëš cŸs rhiyfS¡F mj‰F©lhd rhiy gÂnt£oid 

jah® brŒtj‰F VJthf M£nlhnf£ thæyhf jah® brŒj tifæš c©lhd 

bryéd¤ bjhif- Ã.é‹br‹£--%.60,300/-10.01.22- nfh¥ò v©-4027-

1/2021/Ï1 

8. uæšnt  Õl® nuh£oš mikªJŸs E© cu ika¤Âš bru£o§ bkî‹ 

gGjhdij rç brŒj tifæš c©lhd bryéd¤ bjhif- ÂU.M®.Rªj®uh{ -

%.31,108/-03.01.22- nfh¥ò v©-3159-2/2021/Ï1 

9. òšyy¡nfh£il nuh£oš mikªJŸs E© cu ika¤Âš bru£o§ bkî‹ 

gGjhdij rç brŒj tifæš c©lhd bryéd¤ bjhif- ÂU.M®.Rªj®uh{ -

%.28,619/-03.01.22- nfh¥ò v©-2708-1/2021/Ï1 

10. j®fh° bjUéš jL¥ò¢ Rt® mik¡F« gâæid nk‰bfh©lj‰F c©lhd 

bryéd¤ bjhif- v«/v°.jd« f‹°£u¡[‹° -%.42,000/-24.12.21- 

 

 nfh¥ò v©-4891-2/2021/Ï1 

 
mYtyf¡ F¿¥ò :    k‹w« gÂÎ brŒayh« . 
    

    



 1161     

nghUs; : 20nghUs; : 20nghUs; : 20nghUs; : 20    

                    efuhl;rp Mizah; mth;fspd; Mf];L 21> nrg;lk;gh; 21 > mf;Nlhgh; 21> etk;gh; 21 

> brk;gh; 21 Mfpa khjq;fspd; ehl;Fwpg;G kd;wj;jpd; ghh;itf;Fk; gjptpw;Fk; 

itf;fg;gLfpwJ. 

mYtyf¡ F¿¥ò : gÂÎ brŒayh« . 

gjpT nra;ag;gl;lJ 

 1162 nghUs; : 2nghUs; : 2nghUs; : 2nghUs; : 21111    

               ,e;efuhl;rpg; gFjpfspy; mtru mtrpak; fUjp fPo;f;fz;Ls;sthW 

efuhl;rpfspd; tpjp gphpT 15 d; fPo; gzpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sjw;Fk; njhif 

toq;fg;gl;lJ.  kd;wj;jpd; ghh;itf;Fk; gjptpw;Fk; itf;fg;gLfpwJ. 

1. tpUJefh; efuhl;rp ghjhsrhf;fil jpl;lk; Fy;Yh;re;ij NuhL fhkuh[; iggh]; 

rhiy fopTePh; Foha; Gjpjhf khw;Wk; gzpfs; ghh;j;j tifapy; cz;lhd nryT 

- &.157218/- 24.01.2022  jpU.jdk; fd;\;l;uf;]d;]; Nfhg;G vz; - 5224/2021/,2 

2. ,e;efuhl;rpf;F nrhe;jkhd ghjhsrhf;fil jpl;lj;jpy; cs;s STP SITE y; 

,aq;fp te;j 400  KVA n[d;Nul;lh; guhkhpg;G gzpfs; ghh;j;j tifapy; cz;lhd 

nryT - &.60121/-   12.01.2022  jpU.kpdhl;rp vyf;l;hpfy;]; Nfhg;G vz; - 

5230/2021/,2 

3. ,e;efuhl;rpf;F nrhe;jkhd FbePh; gzpfs; kw;Wk; ghjhsrhf;fil gzpfs; 

kpd;jil Vw;gLk; NghJ Nkhl;lhh;fis ,af;Ftjw;F gad;gLj;jg;gLk; 

n[d;Nul;lh;fs; cjphp ghfq;fs; tpepNahfk; nra;j  gzpfs; ghh;j;j tifapy; 

cz;lhd nryT - &.83780/-   21.01.2022  jpU.rd; ];lhh; ,Q;rpdpahpq; Nfhg;G 

vz; - 5231/2021/,2 

4. ,e;efuhl;rpf;F nrhe;jkhd kJiu NuhL OHP- y;  ,aq;fp te;j 45  KVA 

gjpT nra;ag;gl;lJ 



n[d;Nul;lh; guhkhpg;G gzpfs; ghh;j;j tifapy; cz;lhd nryT - &.12800/-   

12.01.2022  jpU.rhKuha; vyf;l;hpfy;]; Nfhg;G vz; - 5307/2021/,2 

mYtyf Fwpg;G: kd;wk; gjpT nra;ayhk;. 

 1163 nghUs; : 2nghUs; : 2nghUs; : 2nghUs; : 22222    

       Ïªefuh£Á¡F¢ brhªjkhd th®L v©.4š cŸs by£Rä fhyå ó§fh 

mikél¤Âš Âwªjbtë cl‰gæ‰Á¡Tl« mik¡F«Âwªjbtë cl‰gæ‰Á¡Tl« mik¡F«Âwªjbtë cl‰gæ‰Á¡Tl« mik¡F«Âwªjbtë cl‰gæ‰Á¡Tl« mik¡F«  (kÂ¥ÕL %10,00,000/-) gâ 

k‰W« th®L v©.36š cŸs uhk_®¤Â rhiyæš ( é.v‹.Ã.M® ó§fh mU»š kÂ¥ÕL 

%15,00,000/-) nahfh ika« f£ol«nahfh ika« f£ol«nahfh ika« f£ol«nahfh ika« f£ol« f£L« gâfis  bghJ ãÂæ‹ Ñœ nk‰bfhŸtj‰F 

Ïªef® k‹w¤jhš (k‹w¤ Ô®khd v©.824 ehŸ.10.12.2020) Ô®khå¡f¥g£L 

m¥gâfS¡F x¥gªj¥òŸë nfhu¥g£L 01.02.2021š ntiy c¤juÎ tH§f¥g£LŸsJ. 

Ïªãiyæš Ï¥gâfis brŒtj‰F nghÂa ãÂ ãiyik nkhrkhf cŸsjhY«, 

MŒÎ¡ T£l¤Âš ãÂ ãiyik m¿ªJ Ï¥gâfis ifél T¿aj‹ mo¥gilæš 

Ï¥gâfis Ïu¤J brŒtj‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  

mYtyf¡ F¿¥ò :    k‹w« mDkÂ¡fyh« .  
 
 nfh¥ò v©-Ï1/4299/2020 

mDkjpf;fg;gl;lJ 

 


