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   2019« M©L நவ�ப� khj«   20.11.2019« ehŸ  �த�கிழைம காைல 11.00 kâ¡F 

n#hyh®ng£il efuh£Á mYtyf¤Âš jåmYty® mt®fshš el¤j¥gl cŸs 

rhjhuz T£l elto¡iffŸ  
 
 

           jå mYty® 

 

ெபா�� எ�.1 
    

 ேஜாலா�ேப�ைட நகரா�சிய�� பய�பா��� இ��� வ�� ஈ � வாகன� 

எ#.TN23BM4493 வாகன-தி� ேப�ட. /0வ�மாக ப0தைட�� பய�ப1-த இயலாத 
நிைலய�� இ��த ஆ34 கா ப-தி56 ெச�வத56 ெபாறியாள�:6 ஈ � வாகன� 
உடன�யாக ேதைவயாக இ��த காரண-தினா� உடன�யாக பண�ய�� அவசிய� க�தி 
�தியதாக ேப�ட.ய�ைன மா5றி அைம:க ம�ற அ>மதி:6 ைவ:க ப1கிற�.  
 

அ?வலக 6றி �  

1. பண�ய�� அவசர அவசிய� க�தி உAB� வ�ைல �AளC ேகா. பண�ய�ைன 

ேம5ெகா#டத56 ம�ற ப��ேன5� வழDகலா�. 

2. தனC அ?வல� அவ�களC� /� அ>மதி ெப5E பண�ைய ேம5ெகா#டத56 

ம�ற� அ>மதி வழDகலா�. 

 

ந.க.எ#.957/2019/இ1 

ெபா�� எ�.2 
    

 இ�நகரா�சி ஆைணயாள� 6�ய�� ப�� �தியதாக Broad Band Line-4ட� 

ெதாைல ேபசி இைண � ெபற4�, அத5கா6� ேதாராய ெசலவ�ன� P.5000/-:6�  
ம�ற-தி� அ>மதி ேகார ப1கிற�.  
 
 

அ?வலக 6றி �  

அ>மதி:கலா�, ேம?� ேம5ப� ெசலவ�ன-ைத நகரா�சி வ�வா3 

நிதிய�லி��� ேம5ெகாAள4� ம�ற� அ>மதி:கலா�. 

 

 

ந.க.எ#.959/2019/இ1 

  



 

ெபா�� எ�.3 
    

 ேஜாலா�ேப�ைட நகரா�சி அ?வலக-தி� உAள கண�னC வT� ைமய-தி� 
ெசா-�வ. 6�நU� க�டண�, ெதாழி�வ. ம5E� வ.ய��லா இனDகA ஆகியவ5ைற 

Swiping Machine  \லமாகேவா, அ�ல� Internet Banking/Debit Card/ Credit Card 
ஆகியவ5ைற பய�ப1-தி Online� https://tnurbanepay.tn.gov.in எ�ற இைணயதள� \லமாக 
ெதாைக ெச?-த4�,  நகரா�சி எ�ைல:6A இ�:க ப1� க��டDகளC� க�1மான 
கழி4கைள க��ட உ.ைமயாள�கேள ஒ�:க ப�ட இட-தி� ெகா#1 வ�� ெகா�ட உ.ய 

நடவ�:ைக தDகA ெசலவ�ேலேய ேம5ெகாAள ேவ#�ய�  6றி-��, ேம?�, E-Waste & 
Hazard Waste கழி4கைள பைழய நகரா�சி அ?வலக� க��ட-தி�  அைம:க ப�1Aள 

ைமய-தி� (RRC) ெபா�ம:கேள ெகா#1 வ�� ேச�:க ேவ#�ய� ச��தமாக4�, 
அைன-� க��டDகளC?� மைழநU� ேசக. � க�டைம ப�ைன உட� ேம5ெகாAள 
ேவ#�ய ச�ம�தமாக4�, 6�நU� இைண � இ�லாத அைன-� வ U1களC?� தமிழக அரசி� 

Internal Plumbing தி�ட-தி� கீv 6�நU� இைண � வழD6வ� 6றி-��,  ம-திய 

ம5E� மாநில அரwகA ஒ� /ைற பய�ப1-த ப1� ெநகிழி (Plastic) பய�ப1-த தைட 
வ�தி-�Aள� ெதாட�பாக4�,  ெடD6 கா3xச� ஏ5படாம� இ�:க w5E �ற-திைன 
z3ைமயாக ைவ-�:ெகாAவ� 6றி-�� கீvகா{� நாளCதvகளC� வ�ள�பர� 
ெச3ய ப�டத56 வர ெப5ற ப��ய� ெதாைக வழDக ம�ற-தி� அ>மதி ேகார ப1கிற�.  
 

வ.எ# ெச3திதாA வ�வர� வர ெப5ற- ெதாைக ரசீ� எ# 

1 தினமல� P.27,720/- VLR4998 

2 தினத�தி P.23,940/- VLR1920-0007871 

3 தினமண� P.23,100/- MDSTN20151487 

4 தினகர� P.30,975/ 3300187662 
 
 

அ?வலக 6றி �  

1. ம�ற� அ>மதி வழDகலா� 

2. ேம5ப� வ�ள�பர ெதாைகய�ைன வ�வா3 நிதிய�லி��� ேம5ெகாAள ம�ற-தி� 

அ>மதி:6 ைவ:க ப1கிற�. 

3. ந.க.எ#.805/2018/அ1 

 

ெபா�� எ�.4 
    

 ேஜாலா�ேப�ைட நகரா�சிய�� ஆைணயாள� ம5E� ேமலாள� அவ�கB:6 

�தியதாக இ-ேடா:க� (Digital Signature Card) ம5E� இ�நகரா�சி ெபாறிய�ய� ப�.4 

நகரா�சி ெபாறியாள�, பண� ேம5பா�ைவயாள� அவ�களC� DSC காலவதியாக உAளதா�, 
அDகிக.:க ப�ட நிEவன� \லமாக �� ப�-�:ெகாAள ஆ6� ேதாராய ெசலவ�ன� 

P.8000/-:6 ம�ற-தி� அ>மதி:6 ைவ:க ப1கிற�.  
 

அ?வலக 6றி �  

ம�ற� அ>மதி வழDகலா�. 

 

ந.க.எ#.1515/2017/இ1 



ெபா�� எ�.5 

 ேஜாலா�ேப�ைட நகரா�சிய�� z3ைம பாரத� (8th SHPC) திட:கழி4 ேமலா#ைம 

தி�ட� 2018-2019� கீv இ�நகரா�சி ெபா��கா� பAள� உர:கிடDகி� Legacy Waste 
பேயாைமனCD (Bio Mining) பண�கA ேம5ெகாAள மதி ப~�1 ெதாைக P.86.00 இல�ச-தி56 
பண�கA ேம5ெகாAள உAளதா� ேம5ப� 6 ைப கிடDகி� உAள பைழய 6 ைபகைள 
w5ExTழ� �ைற 60 \ல� கண:கீ1 ெச3ய இய:6ந�, w5E Tழ� ஆ34 ைமய�. 

அ#ணா ப�கைல:கழக�, கி#� ெச�ைன அவ�கB:6 18.10.2019� க�த� 

அ> ப ப�ட�. த5ேபா� இ பண�:6#டான ேக�� ெதாைக P.2,36,000/-ய�ைன ெச?-த: 
ேகா. இய:6ந�, w5ETழ� ஆ34ைமய�. ெச�ைன அவ�களC� க�த 

Lr.No.CES/DIR/Jolarpettai Municipality/2019-20 நாA.01.11.2019� ேம5க#ட ெதாைகய�ைன 

வDகி வைரேவாைலயாக “The Director Centre for Technology Development and Transfer 
(CTDT) Anna University”, Chennai-600025 எ�ற ெபய�:6 வழDக ேகா. க�த� 
வர ெப5EAளைத ம�ற-தி� பா�ைவ:6� அ>மதி:6� ைவ:க ப1கிற�. 
 
 

அ?வலக 6றி �  
1. ம�ற� அ>மதி வழDகலா�. 
2. இxெசலவ�ன-ைத வ�வா3 நிதிய�லி��� ேம5ெகாAள அ>மதி வழDகலா�. 

 

ந.க.எ#.511/2018/இ1 

ெபா�� எ�.6 
    

 ேஜாலா�ேப�ைட நகரா�சிய�� z3ைம இ�தியா இய:க� 8th SHPC திட:கழி4 

ேமலா#ைம தி�ட� 2018-2019� கீv இ�நகரா�சி:6 13 எ#கA (Battery Operated 
Vehicles) ேப�ட. \ல� இயD6� வாகனDகA வாD6வத56 மதி ப~1 ெதாைக P.23.40 
இல�ச-தி56 நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�களC� ெசய�/ைறகA 

ந.க.எ#.119P3/2019  நாA.21.01.2019� நி�வாக அ>மதி வழDக ப�ட�. அத� 

அ� பைடய�� ேம5ப� பண�:6 15.02.2019 அ�E ஒ ப�த �AளC ேகார ப�1 28.02.2019� 

M/S.JAY KAY TRANS, Chennai 10.28%  6ைற4 அவ�கB:6 பண�4-திர4 வழDக ப�1, 

13 எ#கA BOV வாகனDகA ச ைள ெச3� பண� /�:க ப�ட�. அத5கான ெசலவ�ன- 

ெதாைக P.20.99 இல�ச� ப��ய� ெதாைக ஒ ப�ததார�:6 வழDக ப�ட�. 

 த5ேபா� ேம5க#ட பண�:6 ஒ ப�தார� 10.28% ஒ ப�த �AளC வ�ைலவ�கித� 

6ைறவாக வழDகியதா� மதி ப~�1 ெதாைகய�� ம�த� P2.41 இல�ச� நி?ைவ உAள�. 
ேம5க#ட பண� தி�ட பண�யாக உAளதா�, ம�த� உAள ெதாைக:6 �1தலாக இர#1 

எ#கA BOV வாகனDகA வாD6வத56� இ பண�ய�ைன அேத ஒ ப�ததார� \ல� அேத 

வ�ைலவ�கித-தி� இர#1 எ#கA வாD6வத56 P.3.23 இல�ச-தி56 ேம5ெகாAள 
நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�களC� அ>மதி ேகா. ப�ேரரைண அ> ப 
ம�ற� அ>மதி:6 ைவ:க ப1கிற�.  
 

அ?வலக 6றி �  
1. ம�ற� அ>மதி வழDகலா�. 

2. �1த� ெசவ�ன� P.0.82 இல�ச-திைன ெபா�நிதிய�� இ��� ெகாAள ம�ற� 
அ>மதி:கலா�. 
 
 

ந.க.எ#.511/2018/இ1  



ெபா�� எ�.7 
 

murhiz v© (MS) 150 efuh£Á ã®thf« kw¦W« FoÚ® tH§¦fy¦ (MA.IV) Jiw 

ehs¦.19.11.2019-d¦ goÍ«, efuh£Á ã®thf Miza®, brd¦id -28 mt®fëd¦ Rw¦w¿¡if 

e.f.v©.40032/2012/M®1 ehs¦.20.11.2019-y¦ bjçé¡f¥g£Ls¦s m¿Îiufëd¦ goÍ«, 

murhiz v©.76 efuh£Á ã®thf« kw¦W« FoÚ® tH§¦f� Jiw ehs¦.26.07.2018-d¦go 

01.04.2018« njÂ Kjy¦ brh¤J tç bghJ Óuha¦Î (Revision of Property Tax) _y« 

ca®¤j¥g£l brh¤J tç ca®éidÍ«, brh¤J tç éÂ¥ò¡fhd k©ly kÂ¥ò (Zonal 

Rate’s) 01.04.2018 Kjy¦ ca®¤j¥g£lijÍ« kw¦W« 01.10.2017« njÂ Kjy¦ brh¤J tç kW 

Óuik¥ò (Remeasurement) bra¦J ca®¤j¥g£lijÍ« ãW¤Â ைவ-��, அரசாDகா-தா� 

அைம:க ப�ட 60வ�� /�வ�56ப��, வT� ெச3வெதன4�, அ�வைரய�?� பைழய 

வ.ய�ைனேய ெதாட��� வT� ெச3வ� 6றி-��, 60வ�� இEதி /�வ��ப� �திய வ. 

வT� ெச3வ� ப��ன� /�4 ெச3வ� 6றி-��, அ�வைரய�� வTலி:க ப�ட திட:கழி4 

ேமலா#ைம ேம�ப1-�த� தி�ட� (SUC) ப��ன� ஈ1 ெச3� ெகாAள ேவ#1� எ�E 

ெத.வ�-� வரெப5ற murhiz v© (MS) 150 efuh£Á ã®thf« kw¦W« FoÚ® tH§¦fy¦ 

(MA.IV) Jiw ehs¦.19.11.2019 ம5E�  efuh£Á ã®thf Miza®, brd¦id -28 mt®fëd¦ 

Rw¦w¿¡if e.f.v©.40032/2012/M®1 ehs¦.20.11.2019 ஆகியைவ ம�ற-தி� பா�ைவ:6� 

பதிவ�5க� ைவ:க ப1கிற�. 

mYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥ò:- 

kd¦w« gÂÎ bra¦ayh« 

 

ந.க.எ#.986/2019/அ1 

  



n#hyh®ng£il efuh£Á 
rhjhuz T£l« 

 
 

 

   2019« M©L நவ�ப� khj«   20.11.2019« ehŸ  �த�கிழைம காைல 11.00 kâ¡F 

n#hyh®ng£il efuh£Á mYtyf¤Âš jåmYty® mt®fshš el¤j¥g�ட rhjhuz 

T£l elto¡iffŸ 

வ.எ# 
ெபா�A 

எ# 

தU�மான 

எ# 
தU�மான� 

1 1 384 அ?வலக 6றி � அ>மதி அளC:க ப�ட� 

2 2 385 அ?வலக 6றி � அ>மதி அளC:க ப�ட� 

3 3 386 அ?வலக 6றி � அ>மதி அளC:க ப�ட� 

4 4 387 அ?வலக 6றி � அ>மதி அளC:க ப�ட� 

5 5 388 அ?வலக 6றி � அ>மதி அளC:க ப�ட� 

6 6 389 அ?வலக 6றி � அ>மதி அளC:க ப�ட� 

7 7 390 பதி4 ெச3ய ப�ட� 

 

 

              தனC அ?வல� 

         ேஜாலா�ேப�ைட நகரா�சி 

 


