
 

 g¤kdhgòu« efuh£Á 

g¤kdhgòu« ef® k‹w¤Â‹ rhjhuz T£l« 2020-« tUl« kh®¢ khj« 27-« njÂ     fhiy 

11.30 kâ¡F efuh£Á mYtyf¤Âš it¤J eilbg‰w T£l elto¡iffŸ égu« k‰W« 

m¡T£l¤Âš ãiwnt‰w¥g£l Ô®khd étu§fŸ Ã‹tUkhW.  

  

bghU£fŸ 

1) இ�நகரா
சி�
ப
ட ப�திகள�� ெகாேரானா ைவர� த��� நடவ�ைகக� 
ேபா கால அ��பைடய$� ேம&ெகா�ள ேதைவயான உபகரண)க� வா)�வத&�* 
அத&கா�* உ+ேதச ெசல, ெதாைக -. 2,00,000/- �*, ேம&ப� ெசல,+ 
ெதாைகய$ைன  இ�நகரா
சி ெபா4 நிதிய$லி5�4 வழ)க,*, ேம7* அவசர 
அவசிய* க5தி அர8 சா�த நி9வனமான தமி:நா� ம��ப ப� தி5;சிரா�ப�ள� 
<
�ற, நி9வன+தி&� தன� அ7வல>? @? அAமதி ெப&9 வ$நிேயாக* 
உ+திர, வழ)கியத&�* ம?ற+தி? அAமதி ேவBட�ப�கிற4 

அ.�:-  ேபா கால அ��பைடய$�  நடவ�ைக ேம&ெகா�ள ேதைவயான 
உபகரண)க� வ$நிேயாக* ெசDய  ேதாராய ெசலவ$ன* ம&9* வ$நிேயாக உ+திர, 
வழ)கியத&�* ம?ற* அAமதி வழ)கலா* 
(அ2/246’/2020)   

k‹w¤ Ô®khd« v©.1612 

      mDkÂ¡f¥gL»wJ.                                                           

2) இ�நகரா
சி  ெபா4 8காதார  ப$>வ$� இய)�* வாகன* எB.  TN75B4577 

(TATA ACE) வாகனமான4 நகரா
சி� ப�திகள��  ேசகரமா�* ��ைபகைள எ��* 
பண$ ேம&ெகா�J* ேபா4  வாகன* இய)காம� பK4 ஏ&ப
ட4.  அதைன அவசர 
அவசிய* க5தி உ�M  ஒ � ஷா�ப$� ச> ெசDதைம�>ய  ெதாைகயான4  
தி5. ம4  ஓ
�ந>? ெசா�த ெசலவ$� ேம&ெகா�ள�ப
ட4.  எனேவ ெசல, ெசDத 
ெதாைக -.800/-ைன அ?னா>? ெபய>� இ�நகரா
சி வ5வாD நிதிய$லி5�4 வழ)க 
ம?ற அAமதி ேவBட�ப�கிற4. 
k‹w¤ Ô®khd« v©.1613 

      mDkÂ¡f¥gL»wJ.                                                           

 3)இ�நகரா
சி�
ப
ட 1 @த� 21 வா � ப�திகJ�* ��நS  பகி மான 
�ழாD ம&9* மி? ேமா
டா க� பK4பா �� பண$க� ேம&ெகா�ள -.6.00 இல
ச* 
மதி�பT� தயா  ெசDய�ப
��ள4. 
 ேம&ப� பகி மான �ழாD (ம) மி? ேமா
டா க� உடA�ட? பK4 நSக* 
ெசDய,* ெசலவ$ன+திைன நகரா
சி ��நS  வ$நிேயாக நிதிய$� இ5�4 
ேம&ெகா�ள,* ம?ற+தி? அAமதி ேவBட�ப�கிற4.  
(ந.க.எB. 293/2020/இ1) 

k‹w¤ Ô®khd« v©.1614 

kÂ¥ÕL m§Ñfç¡f¥g£lJ. 



 

 4) இ�நகரா
சி�
ப
ட ப�திகள�� ெகாேரானா ைவர� ேநாD ெதா&9 

பரவாம� த��* ெபா5
� @?ென;ச>ைக நடவ�ைகயாக ேபா கால 

அ��பைடய$� இ�நகரா
சி 4��ர, பண$யாள க� பண$�>�4 வ5கி?றன .  

இ�நகரா
சி 4��ர, பண$யாள கJ� ேதைவயான பா4கா�� உபகரண)க� (ம) 

ேநாD த��� கி5மி நாசின�க� அவசர அவசிய* க5தி  அர8 அ)கீகார* ெப&ற 

<
�ற, நி9வன)க�/4ைறகள��  வா)�வத&�*, அத&கா�* உ+ேதச ெசல, 

ெதாைக -.500000/-(-பாD ஐ�4 ல
ச* ம
�*) ேம&ப� ெதாைகய$ைன ெகாேரானா 

ைவர� ெதா&9 ேநாD த��� நடவ�ைககாக நகரா
சி நி வாக இய�ந  ெச?ைன 

ந.க.எB.. 3336/ெஜ2/2020-4 நா�  23/03/2020 வர�ெப&ற நிதிய$லி5�4 வழ)க,* 

அதிகமான ெசலவ$ன+ ெதாைகய$ைன  வ5வாD நிதிய$லி5�4 வழ)க,* ம?ற* 

அAமதி ேவBட�ப�கிற4. 

அ.�:- ெகாேரானா ைவர� ேநாD+ ெதா&9 பர,தைல த��* ெபா5
� அவசர 

அவசிய* க5தி ம?ற* அAமதி வழ)கலா*.  

k‹w¤ Ô®khd« v©.1615 

       COVID-19 –Áw¥Ãd« - muR ãÂ xJ¡ÑL bjhifæid bryéd§fS¡F KGikahf 

ga‹gL¤ÂlÎ« äif bryéd§fis tUthŒ ãÂæèUªJ K‹gzkhf mDkÂ¤J«, äif 

bryéd§fis vÂ®neh¡F« TLjš ãÂ xJ¡Ñ£oèUªJ rç f£lÎ« Ô®khå¡f¥g£lJ.                  

 5) இ�நகரா
சி 2020-2021-* நிதியாB�&கான வர, ெசல, தி
ட அறிைக 

ம?ற+தி? அAமதி�. 

(ந.க.எB.303/2020/ப$1) 

k‹w¤ Ô®khd« v©.1616 

tuÎ bryÎ Â£l kÂ¥ÕL gçÓè¤J m§Ñfç¡f¥g£lJ. 

6)இ�நகரா
சி�
ப
ட   ப�திகள��  கீ:காZ* வ$பர�ப�  உ�ள 

வ)கிகJ� ெதாழி�வ> நி ணய* ெசDய�ப
ட ெதாழி�வ> ெதாைகய$ைன வ[� 

ெசDய இயலாத காரண+தினா�  இ�நக  ம?ற தS மான* எB.204, நா� 22/10/2012-�   

ெதாைகய$ைன வஜா ெசD4* வ> வ$தி�� எBைண ர+4 ெசD4* ஒ��த� 

வழ)கி\�ள4.  எனேவ  கீ: கBட வ>வ$தி�� எB ம&9* ெதாைகய$ைன நSக* 

ெசDய�படா+தினா�    நாள4 ேததி வைர ேக
�  எK�ப�ப
� வ5வதா�  ேக
� 



ெதாைக -. 153680/- வஜா ெசDய,*, வ>வ$தி�� எBகைள நSக* ெசDய,* 

ம?ற+தி? அAமதி ேவBட�ப�கிற4.  

t#h  (Write Off)  brŒa nt©oa Ïd§fë‹ égu« 
 

 

அ.� – ம?ற* அAமதிகலா*.  

k‹w¤ Ô®khd« v©.1617 

      mDkÂ¡f¥gL»wJ.                                                           

 

 7)நகரா
சி நி வாக மBடல  இய�ந , தி5ெந�ேவலி அவ கள�? ஆD, 
<
ட அறி,9+தலி?ப� த&ேபா4 பரவ$ வ5* ெகாேரானா ைவர� ெதா&9 ேநாD 
த��� @?ென;ச>ைக நடவ�ைகயாக இ�நகரா
சி ப�திகள�� ெபா4 மக� 
அதிக* <�* ப�திகளான நகரா
சி அ7வலக*, ச�ைத சாைல, ேப5�4 நிைலய*, 
ேப5�4 நிைலய கழிவைற ப�தி, ப+மனாப�ர* அரBமைன ப�தி (ம) �மாரேகாவ$� 
ப�தி ஆகிய இட)கள�� ைக கK,* ப�தி (Wash Basin) அைமக,* ம&9* நகரா
சி 
அ7வலக+தி&� ெபா4 மக� ேந>� ெச?9 மA ெசDவைத தவ$ �* ெபா5
� 
ெதாைலேபசி `லமாக,*, மி?னaச� வாய$லாக,* மAக� அள�க ஏ4வாக 
அ7வலக bைழ, வாய$லி� அறிவ$�� பலைக ைவக,* ஆ�* உ+ேதச 
ெசலவ$ன* -. 27,000/- ஆ�*. 

t.v
© 

 
1. 

Ïu¤J 
brŒa 

nt©oa 
tç éÂ¥ò 

v©fŸ  
 

2 

tç éÂ¥ò jhuu® 
bga® k‰W« 

Kftç 
3 

  ãYit¡ 
fhy« 

4 

miuah©
L bjhêš 

tç¤ 
bjhif 

(%.) 
 
5 

bkh¤j 
ãYit¤ 
bjhif           

( %.) 
6 

t#h ( Write 

Off) brŒa 
nt©oa 

bjhif %. 
7 

1, 151/3045 SBI 

1992-93 

�த� 

2019-2020 
938 50960 

 
 
 
50960 

2, 151/3058 Canara Bank 

1992-93 

�த� 

2019-2020 
938 50960 

 
 
 
50960 

3. 151/3070 IOB 

1992-93 

�த� 

2019-2020 
938 51760 

 
 
 
51760 



 ேம&கBட பண$ய$ைன அவசர அவசிய* க5தி நகரா
சி ச
ட* வ$தி எB.15-? 
கீ: ெசDய,* ெசலவ$ன+திைன ெபா4 நிதிய$� இ5�4 ேம&ெகாBடைத ம?ற+தி? 
பா ைவ� ைவக�ப�கிற4.  

(ந.க.எB. 301/2020/இ1) 

 k‹w¤ Ô®khd« v©.1618 

 COVID-19 –Áw¥ò -   mDkÂ¡f¥gL»wJ.   tUthŒ     ãÂæèUªJ mtru¤Âid K‹å£L 

bryÎ nk‰bfhŸsÎ«, vÂ®neh¡F« muR ãÂ »il¡f¥ bgW« nghJ rçf£olÎ« Ô®khå¡f¥g£lJ.    

 8)தமிழக அரசி? ஆைண�ப� ப+மனாப�ர* <
� ��நS   தி
ட+தி? கீ: 

ப+மனாப�ர* ��நS  அப$வ$5+தி தி
ட* ெசயலாக+தி&� அரசாைண எB.174 

நகரா
சி நி வாக* ம&9* ��நS  வழ)க� 4ைற நா� 24/11/2015-? ப� -. 1487 

இல
ச* மதி�பT
�&� கீ:கBட நிதி ஆதார* `லமாக ெசய�ப�+த நி வாக 

ஒ��த� வழ)க�ப
� தமி:நா� ��நS  வ�கா� வா>ய* `ல* ப+மனாப�ர* 

நகரா
சிகான  ��நS  அப$வ$5+தி தி
ட+திைன ெசயலாக உ+தர, 

வழ)க�ப
��ள4. 

S.No. Means of Finance Amount  

(Rs. in Crore) 
1. Loan from KFW assisted SMIF-TN-II-2 5.52 

2. Grant from PSGF under KIW assisted SMIF-TN-II-2 6.91 

3. ULB Contribution  1.38 

 Sub Total 13.81 

4. Proportionate O & M cost for one year as per DPR 1.06 

 Total Project Cost  14.87 

 அத?ப� ேம&கBட பண$க� தமி:நா� ��நS  வ�கா� வா>ய* `ல* 

நைடெப&9 அத&கான ெசலவ$ன அறிைக சம �ப$க�ப
� வ5கிற4.  ேம&ப� 

தி
ட ெசயலாக+தி&� ப+மனாப�ர* நகரா
சிய$? ெசலவ$ன* -. 5.42 ேகா� 

(வைரய$�) என ெத>வ$க�ப
��ள4.  அத?ப� ேம&கBட தி
ட+தி? கீ: 

இ�நகரா
சி� த&ேபா4 @த&க
டமாக -. 1.42 ேகா� தி
ட நிதிய$ைன வ$�வ$க 



ேவB� ேமலாBைம இய�ந  தமி:நா� நக ��ற உ
க
டைம�� நிதி நி9வன* 

(TNUIFSL) அவ கJ� அ?9 க�த*  அA�ப�ப
ட4. 

 ேம&ப� ெதாைக -. 1.42 ேகா� (0.71 ேநர� மா?ய* + 0.71 ேகா� கட?) 

வ$�வ$க கட? ேசைவ இ5�� நிதி (Debt Service Resolve Fund) -.6.54 இல
ச* <
� 

ைவ�� ெதாைகயாக ெச7+த TNUIFSL நி9வன+தா� ெத>வ$க�ப
��ள4.  அத?ப� 

-.6.54 இல
ச+திைன <
� ைவ�� ெதாைகயாக ெச7+த நகரா
சி ��நS  வ�கா� 

நிதிய$லி5�4/ ெபா4 நிதிய$லி5�4 ெச7+த  ம?ற அAமதி ேவBட�ப�கிற4.  

  k‹w¤ Ô®khd« v©. 1619, ehŸ 27/03/2020. 

 T£L it¥ò¤ bjhif tUthŒ ãÂæèUªJ brY¤Âl Ô®khå¡f¥g£lJ. 

 

9) இ�நகரா
சி� ெசா�தமான `?றாB� �+தைக இன)கJ�  

27/03/2020-�  4-வ4 @ைறயாக ம9 ஏல*/ ஒ�ப�த���ள� ேகார�ப
டதி� 

ஏல*/ஒ�ப�த���ள�ய$� கல�4 ெகா�ள எவ5* வரவ$�ைல. 

1) தகைல ேப
ைட தினச> ச�ைதய$� வ$&பைனகாக ெகாB� வர�ப�* 

தைல8ைம சாமா?க� வB�க� லாறிக� @தலியைவகJ� க
டண* 

வ[லி�* உ>ம*. 

2) தகைல ேப
ைட ச�ைத அ5கி� இ5சகர வாகன* நி9+4மிட* க
டண* 

வ[� ெசD\* உ>ம*. 

3) தகைல காமராஜ  ேப5�4 நிைலய+தி� வBண+ ெதாைலகா
சி� ெப
� 

அைம+4 ஒள�பர��* உ>ம*. 

4) தகைல காமராஜ   ேப5�4 நிைலய+தி� உ�ள க
டண கழி�பைறய$� 

க
டண*வ[� ெசD\* அAபவ உ>ம*. 

        ேம&ப�  �+தைக இன)கJ� ஏல*/ஒ�ப�த���ள�ய$� கல�4 ெகா�ள 

எவ5* @? வரவ$�ைல எ?பதா� நக  ம?ற தS மான* எB.1558, நா� 31/10/2019-� 

ஒ��த� வழ)கி\�ள க
டண வ$பர�ப� உ>ய க
டண இரசீ4 அ;ச�+4 4ைற 

`ல* வ[� நடவ�ைக ேம&ெகா�ளலா*. 

ேம7* த&ேபா4 ெகாேரானா  ெதா&9 பரவ$ வ5வதா� ம+திய ம&9* மாநில 

அர8கள�? ெபா4 ஊரட)�  14/04/2020 வைர அ@லி� உ�ளதா� க?ன�யா�ம> 

மாவ
ட <
�ற, அ;சக* தகைல 14/04/2020 வைர வ$�@ைற வ$ட�ப
��ள4 

எனபதா�  அவசர அவசிய* க5தி உ�M  தன�யா  அ;சக)கள�? வ$ைல���ள�க� 

ெப&9 ேம&ப� இன)கJ� க
டண இரசீ4க� அ;ச�க,*, அத&கான 



ெசலவ Sன+ைத நகரா
சி ெபா4 நிதிய$� இ5�4 ேம&ெகா�ள,* ம?ற+தி? 

அAமதி�* ைவக�ப�கிற4. 

       (ந.க.எB. 1564/2019/அ1) 

     k‹w¤ Ô®khd« v©.1620 

kW Vy elto¡if bjhlu VJthd fhy« tU« tiu ÂU¤Âa ãu¡»š Jiw ßÂahf 

tNè¤ÂlÎ«, uÓJ ò¤jf§fŸ mtru¤Âid fU¤Âš bfh©L jåah® m¢rf¤Âš 

Áw¥Ãdkhf fUÂ m¢ro¤Âl mDkÂ¡f¥gL»wJ.  

 

x¥g«/- 
       jå mYty® (k) Mizahs®, 

g¤kdhgòu« efuh£Á. 
 

// c©ik efš  // 

 

Mizahs®, 
   g¤kdhgòu« efuh£Á.  


