
g¤kdhgòu« efuh£Á 

  g¤kdhgòu« ef® k‹w¤Â‹ rhjhuz    T£l« 2020-« tUl«  Éiy   khj«      30-« 

njÂ fhiy 11.30 kâ¡F efuh£Á mYtyf¤Âš it¤J eilbg‰wJ m¡T£l elto¡iffŸ 

égu« Ã‹tUkhW. 

அ���ட�தி	 கல��ெகா�டவ�க� – ÂU . ெப�ெப�றி ெடர�� லிேயா�,M.Sc.,  
       ஆைணயாள�(ம) தன* அ+வல� 

bghU£fŸ 

       1)இநகரா�சி அ+வலக ஈ12 வாகன பராம312 பண4�5 வர1ப�ட 
6�7 வ4ைல12�ள*க8�5 ஒ12 ேநா�5 ப�:ய	 தயா� ெச;ய1ப�டதி	 
கீ=க�ட வ4பர1ப: 5ைறவான வ4ைல12�ள* ெகா>���ளன�. 

வ. 
எ� 

நி�வனதார ெபய ெதாைக 

1 அ�ஷயா ேமா�டா��  
5லேசகர@ சாைல,  
உ�ணாமைல�கைட. 

19116.00 

2 கேணF ேமா�டா� ஒ��� 
2��5:ய4G12, 
வடேச3, நாக�ேகாவ4	 

18595.00 

3 மாதா ேமா�டா� ஒ��� 
ெவ�ளமட@,  
நாக�ேகாவ4	 

14620.00 

   ேம�க�ட வ4பர1ப: வர1ப�ட 6�7 வ4ைல12�ள*கள*	 
மாதா ேமா�டா� ஒ���, ெவ�ளமட@, நாக�ேகாவ4	 எ�ற நி7வன@ மிக 
5ைறவாக வ4ைல12�ள* ெகா>���ளதா	, அதைன ஏ�கN@, 5ைறவான 
வ4ைல12�ள* வழPகிய மாதா ேமா�டா��, அவ�கள*ட@ பண4ைய ஒ1பைட�� 
ேம�ெகா�ளN@ ெசலவ4ன�ைத ெபா� நிதிய4	 இG� ேம�ெகா�ளN@ 
ம�ற�தி� அQமதி ேவ�ட1ப>கிற�. 

(ந.க.எ�.2897/2007/இ1)  

k‹w¤ Ô®khd« v©. 1672, ehŸ.30.07.2020. 

Fiwªj éiy¥òŸë m§Ñfç¤J guhkç¥ò gâ nk‰bfhŸs mDkÂ¡f¥gL»wJ. 

 2) இநகரா�சி�5�ப�ட ப5திகள*	 ேகாவ4�-19 த>12 
U�ெனVச3�ைக நடவ:�ைகயாக ெகாேரானா ேநா; ெதா�7 பாதி12 உ7தி 
ெச;ய1ப�ட ப5திகள*	 ெபா� ம�க� ெச	லாத வ�ண@  தைட ெச;ய1ப�ட 
ப5தியாக த>12க� அைம�க ேதைவயான ெபாG�க� வாPக அQமதி�5@.  
அத�கா5@ உ�ேதச ெசலவ Wன ெதாைக X. 74740/- (எYப�தி நா�காய4ர�� 
எYZ�7 நா�ப� ம�>@) வGவா; நிதிய4லிG� வழPகN@ ம�ற�தி� 
அQமதி ேவ�ட1ப>கிற�. 



அ.5:- ேகாவ4�- 19 த>12 U�ெனVச3�ைக நடவ:�ைகயாக ெபாG�க� வாPக 
அQமதி�5@ ெதாைகய4ைன வGவா; நிதிய4லிG� வழPக அQமதி�கலா@. 

k‹w¤ Ô®khd« v©. 1674, ehŸ.30.07.2020. 

அ�மதி�க�ப�கிற�. 
3) இநகரா�சி�5 2018-2019-@ ஆ�> தண4�ைக க�டணமாக X. 93646/-ஐ உ3ய 
அர] கண�5 தைல1ப4	 ெச+�த ெத3வ4�க1ப�>�ள�. அத�ப: 2018-19-@ 
ஆ�>�கான தண4�ைக க�டண@ X. 93646/-ஐ அர] கண�5 தைல1ப4	 
ெச+�தN@ X.93646/-ஐ ெபா� நிதிய4லிG� வழPகN@ ம�ற@ அQமதி 
வழPகலா@. 
(ந.க.எ�. 1498/15/அ1) 

k‹w¤ Ô®khd« v©. 1675, ehŸ.30.07.2020. 

அ�மதி�க�ப�கிற�. 
         ப�மனாப2ர@ நகரா�சி 2019-2020-@ ஆ�:�5 ெபா� நிதி ம�7@ 
5:நW� கண�5 தண4�ைக�5 தயா� ெச;ய ேவ�:^�ள�. ேம�ப: கண�5க� 
திG. K. கGணாகர� நாய� 6ல@ தயா� ெச;ய ஒG கண�கி�5 X.20000/- வ Wத@ 
இர�> கண�கி�5 X.40000/- �லியாக வழPக ேவ�:^�ள�. எனேவ 2019-
2020-@ ஆ�:�5 கண�5 U:�க ெபா� நிதிய4	 இG� வழPகN@ 
அ�னா3ட@ கண�5 ஒ1பைட�கN@ ம�ற@ அQமதி�கலா@. 

(ந.க.எ�.1517/2015/ப41) 

k‹w¤ Ô®khd« v©. 1676   

அ�மதி�க�ப�கிற�. 
 
4) ப�மனாப2ர@  நகரா�சிய4	 ெபா� நிதி  2020- 2021 � கீ= கீ=க�ட வ4பர1ப: 
பண4க� ேம�ெகா�ள ஒ1பத12�ள* ேகார1ப�ட�. 
வ.எ�. பண�ய�� ெபய மதி�ப�� 

( . இல#ச%தி&) 
1, g¤kdhgòu« efuh£Á¡F brhªjkhd m«kh 

cztf¤Âš gGJ k‰W« guhkç¥ò gâfŸ 
nk‰bfhŸSjš 

2.30 

ேம�க�ட பண4�5 30.06.2020 அ�7 ஒ1பத12�ள* ேகார1ப�டதி	 
கீ=�கா`@ இர�> ஒ1பத12�ள*க� வர1ெப�றன. 
வ.எ�. ஒ�ப)ததார / நி�வனதார  ெபய  

1, திG.சி.ெஜக�லா	,  
பைர�ேகா> ,  
த�கைல 

2, திG.ப4.ஆ�:� கிலா3, 
ெந	லியா�ேகாண@ 



ேம�ப: வர1ெப�ற இர�> ஒ1பத12�ள*க� திற�க1ப�> ஒ12 ேநா�5 
ப�:ய	 தயா� ெச;ததி	 கீ=�க�டவா7 வ4ைல வ4கிதPக� 
வழPகி^�ளா�க�. 
வ.எ�. ஒ�ப)ததார 

ெபய/ 
நி�வனதார  

ெபய 

மதி�ப�� 
( .இல#ச%தி

&) 

ஒ�ப)த� 
+,ள. 

ேகா0ய 
ெதாைக 

 . 

வ�ைல வ�கித1 
2�த&/ 
3ைற4 

1, திG.சி.ெஜக�லா	, 
பைர�ேகா> ,  
த�கைல 

2.30 220049 0.01 % சதவ Wத@ 
மதி1பc�ைட வ4ட 

5ைறN  
2,  

திG.ப4.ஆ�:� 
கிலா3, 
ெந	லியா� 
ேகாண@ 

2.30 224100 1.83 % சதவ Wத@ 
மதி1பc�ைட 

வ4ட அதிக@  

ேம�க�ட ஒ1பத12�ள*கள*	 மதி1பc�ைட வ4ட 5ைறவான 
வ4ைலவ4கித@ (0.01 %  சதவ Wத@ மதி1பc�ைட வ4ட 5ைறN) வழPகி^�ள 
வ.எ�.1-	 கா`@ ஒ1பததார� திG.சி.ெஜக�லா	, பைர�ேகா> ,த�கைல  
அவ�கள� ஒ1பத12�ள*ைய ஏ�க ம�ற�தி� அQமதி ேவ�ட1ப>கிற�.  
அ.5;- ம�ற@ அQமதி�கலா@.  
k‹w¤ Ô®khd« v©. 1677, ehŸ.30.07.2020.                                                
ÂU.Á.b#f°yhš, x¥gªjfhu® jªJŸs Fiwªj ãu¡»yhd x¥gªj¥òŸë 
m§Ñfç¡f¥gL»wJ. 

5) ப�மனாப2ர@  நகரா�சிய4	 ெபா� நிதி  2020- 2021 � கீ= கீ=க�ட வ4பர1ப: 

பண4க� ேம�ெகா�ள ஒ1பத12�ள* ேகார1ப�ட�. 

வ.எ�. பண�ய�� ெபய மதி�ப�� 

( . இல#ச%தி&) 

1, g¤kdhgòu« efuh£Á mYtyf Mizahs® 
miwæš gGJ k‰W« guhkç¥ò gâfŸ 
nk‰bfhŸSjš 

1.60 

ேம�க�ட பண4�5 30.06.2020 அ�7 ஒ1பத12�ள* ேகார1ப�டதி	 

கீ=�கா`@ இர�> ஒ1பத12�ள*க� வர1ெப�றன. 

வ.எ�. ஒ�ப)ததார / நி�வனதார  ெபய  

1 திG.சி.ெஜக�லா	,  

பைர�ேகா> ,  

த�கைல 

2 திG.ப4.ஆ�:� கிலா3, 

ெந	லியா�ேகாண@ 



ேம�ப: வர1ெப�ற இர�> ஒ1பத12�ள*க� திற�க1ப�> ஒ12 ேநா�5 

ப�:ய	 தயா� ெச;ததி	 கீ=�க�டவா7 வ4ைல வ4கிதPக� 

வழPகி^�ளா�க�. 

வ.எ�. ஒ�ப)ததார 

ெபய/ 

நி�வனதார  

ெபய 

மதி�ப�� 

( .இல#ச%தி

&) 

ஒ�ப)த� 

+,ள. 

ேகா0ய 

ெதாைக 

 . 

வ�ைல வ�கித1 

2�த&/ 

3ைற4 

1 திG.சி.ெஜக�லா	,  

பைர�ேகா> ,  

த�கைல 

1.60 146349 0.13% சதவ Wத@ 

மதி1பc�ைட வ4ட 

5ைறN  

2  

திG.ப4.ஆ�:� 

கிலா3, 

ெந	லியா�ேகாண@ 

1.60 151870 3.64 % சதவ Wத@ 

மதி1பc�ைட 

வ4ட அதிக@ 

ேம�க�ட ஒ1பத12�ள*கள*	 மதி1பc�ைட வ4ட 5ைறவான 

வ4ைலவ4கித@ (0.13%  சதவ Wத@ மதி1பc�ைட வ4ட 5ைறN) வழPகி^�ள வ.எ�.2-

	 கா`@ ஒ1பததார� திG.சி.ெஜக�லா	, பைர�ேகா> ,த�கைல  அவ�கள� 

ஒ1பத12�ள*ைய ஏ�க ம�ற�தி� அQமதி ேவ�ட1ப>கிற�.  

அ.5;- ம�ற@ அQமதி�கலா@.  
k‹w¤ Ô®khd« v©. 1678, ehŸ.30.07.2020. 

ÂU.Á.b#f°yhš, x¥gªjfhu® jªJŸs Fiwªj ãu¡»yhd x¥gªj¥òŸë 

m§Ñfç¡f¥gL»wJ.                                            

6) இநகரா�சி ெபா�1பண4 ேம�பா�ைவயாள� அவ�கள*� அறி�ைகய4� ப: 
வா�> எ� 4 	 கதN எ� 4-49 /H எ�ற எ� ெகா�ட திG. எ�. சசிதர� 
எ�பவ3� 5:ய4G12 ெசா�� வ3 வ4தி12 எ� 151/8890 – �5 அைரயா�>  
வ3 120/- என வ]லி�க1ப�> நி+ைவ ஏ�@ இ	லாம	 இG� வGகிற�.  

ேம�க�ட 5:ய4G12தார3� 5:நW� இைண12 வ3 வ4தி12 எ� 151/8667 – 
�5 5:நW� க�டண@ வ W�> உபேயாக@ அ	லாத (DOMESTIC) இைண1பாக  வ3 
வ4தி12 ெச;ய1ப�>�ள�. ஆைகயா	 ேம�ப: 5:நW� 5ழா;  இைண1ப4ைன 
வ W�> உபேயாக@ அ	லாத இைண1ப4லிG� வ W�> உபேயாக இைண1பாக 
மா�ற@ ெச;� வழPகிட ம�ற அQமதி ேவ�ட1ப>கிற�. 
(ந.க.எ�. 1732/2018/இ1)  
k‹w¤ Ô®khd« v©. 1679, ehŸ.30.07.2020. 

அ�மதி�க�ப�கிற�. 
 
 



7)இநகரா�சி�5 ெசாதமான மG��ேகா�ைட உர�கிடPகி	 
ேசகரமா5@ திட�கழிNகைள ெபா�ைல� 6ல@ சீரா;N ெச;வத�5 14.07.2020 
அ�7 ஒ1பத12�ள* ேகார1ப�டதி	 கீ=�க�டவா7 இர�> 
ஒ1பத12�ள*க� வர1ெப�7�ள�. 
 
வ.எ� ஒ�ப)ததார ெபய ெதாைக   

1 ப4.ஆ�:� கிலா3, 
ெந;m�. 

1 மண4 ேநர�தி�5 X.2200/- 

2 சி. ெஜக�லா	, 
த�கைல. 

1 மண4 ேநர�தி�5 X.2100/- 

 
ேமேல 5றி1ப4�>�ள ஒ1பத12�ள*கள*	  வ.எ�.2 	 உ�ள 

ஒ1பத12�ள* மிகN@ 5ைறவாக  உ�ள�. எனேவ 5ைறவான ஒ1பத12�ள* 

அள*�த சி. ெஜக�லா	,த�கைல ஒ1பததாரG�5 ெபா�  ]காதார  அவசர 

அவசிய@ கGதி தன* அ+வல�/ ஆைணயாள� அவ�கள*� U� அQமதி ெப�7 

ேவைல உ�திரN வழPகியத�5@ ம�ற அQமதி ேவ�ட1ப>கிற�. 

அ.5- ெபா�  ]காதார  அவசர அவசிய@ கGதி தன* அ+வல�/ ஆைணயாள� 

அவ�கள*� U� அQமதி ெப�7 ேவைல உ�திரN வழPகியத�5@ ம�ற 

அQமதி வழPகலா@. 
k‹w¤ Ô®khd« v©. 1680, ehŸ.30.07.2020. 

ÂU.Á.b#f°yhš, x¥gªjfhu® jªJŸs Fiwªj ãu¡»yhd x¥gªj¥òŸë 

m§Ñfç¡f¥gL»wJ.                                            
8) இநகரா�சி ெபா� ]காதார வாகன@ எ� TN74 D 4151 கழிNநW� வாகன�தி�5 

வாகன வ4ப�� கா1பc> ப4oமிய@ ெதாைக ெச+��@ தியதி 07.08.2020 அ�ேறா> 

U:வைட� வ4�டதா	 ேம�ப: வாகன�தி�5 கா1பc> ப4oமிய@ ெச+�த 

ஆ5@ ெசலN� ெதாைக X. 30858/-ஐ mைனெட� இதியா நி7வன�தி�5 

காேசாைலயாக வழPகN@ அவசர அவசிய@ கGதி தன* அ+வல�/ஆைணயாள� 

U� அQமதி ெப�7 வழPகியத�5 ம�ற அQமதி ேவ�ட1ப>கிற�. 

அ.5 

 அவசர அவசிய@ கGதி தன* அ+வல�/ஆைணயாள� U� அQமதி 

ெப�7 வழPகியத�5@ உ�ேதச ெசலவ4ன�தி�5@ ம�ற@ அQமதி 

வழPகலா@ 

(ந.க.எ�. 0549/2009/அ2) 
k‹w¤ Ô®khd« v©. 1681, ehŸ.30.07.2020. 

அ�மதி�க�ப�கிற�. 

 

 



9) இநகரா�சி�5�ப�ட ப5திகள*	 ேகாவ4� – 19 த>12 U�ெனVச3�ைக 

நடவ:�ைகயாக ெகாேரானா ெதா�7 உ7தி ெச;ய1ப�ட ப5திகள*	 த>12க� 

அைம�க ேதைவயான தளவாட ெபாG�க� நவ4நிேயாக@ ெச;ய 24.07.2020 

அ�7 57கியகால ஒ1பத12�ள* ேகார1ப�டதி	 கீ= 5றி1ப4�>�ளவா7 

இர�> ஒ1பத12�ள*க� வர1ெப�7�ள�. 

வ. 

எ� 

ஒ1பததார� ெபய� வ4நிேயாக@ ெச;ய ேவ�:ய 

ெபாG�க� 

ெதாைக X. 

1 சி. ெஜக�லா	 

பைர�ேகா> 
jfu¢Ó£L (3x8) msÎ ஒ�7 310 

  ku¡f«ò (15 mo Ús«) 1 k£L« 75 

  Âiu jL¥ò¤ Jâ 

1 Roll 

2650 

  R¤Âaš 1 v©z« 180 

  Mâ (3 Inch) 1 Kg 80 

  Mâ (5 Inch) 1 Kg 90 

  f£L f«Ã 1 Kg 100 

  ieyh‹ Ãsh°o¡ fæW 50 

2 ப4. ஆ�:� 

கா�>வ4ைள 
jfu¢Ó£L (3x8) msÎ ஒ�7 330 

  ku¡f«ò (15 mo Ús«) 1 k£L« 80 

  Âiu jL¥ò¤ Jâ 

1 Roll 

2700 

  R¤Âaš 1 v©z« 190 

  Mâ (3 Inch) 1 Kg 100 

  Mâ (5 Inch) 1 Kg 100 

  f£L f«Ã 1 Kg 110 



  ieyh‹ Ãsh°o¡ fæW 70 

 

ேம�ப: வர1ெப�7�ள ஒ1பத12�ள*ய4	 வ.எ� 1-	 உ�ள ஒ1பத12�ள* 

மிகN@ 5ைறவாக உ�ள�. எனேவ 5ைறவான ஒ1பத12�ள* அள*�த சி. 

ெஜக�லா	 ஒ1பததார� வ4நிேயாக உ�தரN வழPக அQமதி�5@, அவசர 

அவசிய@ கGதி தன* அ+வல�/ஆைணயாள� U� அQமதி ெப�7 

வழPகியத�5@ ம�ற@ அQமதி ேவ�ட1ப>கிற�. 

அ.5 

 தன* அ+வல�/ஆைணயாள� U� அQமதி ெப�7 அவசர@ அவசிய@ 

கGதி ேவைல உ�தரN வழPகியத�5@ ம�ற@ அQமதி�கலா@. 
k‹w¤ Ô®khd« v©. 1682, ehŸ.30.07.2020. 

தி5.சி.ெஜக7லா& ஒ�ப)தகா0� ஒ�ப)த�+,ள. 3ைற)த நிர�கி& 

உ,ளைமயா& அPகீக3�க1ப>கிற�. 

 

 10) இநகரா�சிய4� 2019-2020 ஆ@ ஆ�:�கான நி�வாக அறி�ைக 
தயா� ெச;� நக�ம�ற�தி� பா�ைவ�5@, அQமதி�5@ ைவ�க1ப>கிற�. 

k‹w¤ Ô®khd« v©. 1683, ehŸ.30.07.2020. 

        அPகீக3�க1ப�ட�. 

 
11)Ï›tYtyf tUthŒ MŒt® mt®fë‹ m¿¡ifæ‹go 

Ïªefuh£Á¡F£g£l th®L v©. 15, fjÎ v©.13/41 V2  v© bfh©l  f£ol« ÂU.  
M®.brštkâ  bgaçš FoæU¥ò ga‹ghL  vd tç éÂ¥ò brŒa¥g£L  ga‹gh£oš 
ÏUªJ tU»wJ.  nk‰f©l fjÎ v© bfh©l FoæU¥ò  Å£L cgnahf mšyhj 
Ïiz¥ghf  ÏUªJ tU»wJ.  nk‰go Å£L cgnahf« mšyhj Ïiz¥ghf 
tH§»ÍŸs tçéÂ¥ò v©.151/5878-I (brh¤J tç k‰W« FoÚ® f£lz« 
ãYitæid brY¤j¥g£LŸsjhš ) Å£L cgnahf Ïiz¥ghf kh‰w« brŒJ tH§f 
k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  
(e.f.v©.436/2020/Ï1)  
k‹w¤ Ô®khd« v©. 1684, ehŸ.30.07.2020. 

அQமதி�க1ப>கிற�. 
12)ப�மனாப2ர@  நகரா�சிய4	 ெபா� நிதி  2020- 2021 � கீ= கீ=க�ட 

வ4பர1ப: பண4க� ேம�ெகா�ள ஒ1பத12�ள* ேகார1ப�ட�. 
வ.எ�. பண�ய�� ெபய மதி�ப�� 

( . இல#ச%தி&) 
1, g¤kdhgòu« efuh£Á¡F brhªjkhd 

lÎ©Ahèš   gGJ k‰W« guhkç¥ò 
gâfŸ nk‰bfhŸSjš 

0.36 

ேம�க�ட பண4�5 24.07.2020  அ�7 ஒ1பத12�ள* ேகார1ப�டதி	 
கீ=�கா`@ இர�> ஒ1பத12�ள*க� வர1ெப�றன. 



வ.எ�. ஒ�ப)ததார / நி�வனதார  ெபய  
1, திG.எ�.ஜா� ஜ�ட�,  

ஈ�தவ4ைள,ேம�கா ம�டப@. 
2, திG.சி.�tப�,வால�  

வ4ைள,6லVச	,ேம�கா ம�டப@. 
ேம�ப: வர1ெப�ற இர�> ஒ1பத12�ள*க� திற�க1ப�> ஒ12 ேநா�5 

ப�:ய	 தயா� ெச;ததி	 கீ=�க�டவா7 வ4ைல வ4கிதPக� 
வழPகி^�ளா�க�. 
வ.எ�. ஒ�ப)ததார 

ெபய/ 
நி�வனதார  

ெபய 

மதி�ப�� 
( .இல#ச%தி

&) 

ஒ�ப)த� 
+,ள. 

ேகா0ய 
ெதாைக 

 . 

வ�ைல வ�கித1 
2�த&/ 
3ைற4 

1, திG.எ�.ஜா� 
ஜ�ட�,  
ஈ�தவ4ைள,ேம�கா 
ம�டப@. 

0.36 31026.34 - 0.02 % சதவ Wத@ 
மதி1பc�ைட வ4ட 

5ைறN  

2, திG.சி.�tப�, 
வால� 
வ4ைள,6லVச	,
ேம�கா ம�டப@. 

0.36 31701.00 2.16% சதவ Wத@ 
மதி1பc�ைட 

வ4ட அதிக@  

ேம�க�ட ஒ1பத12�ள*கள*	 மதி1பc�ைட வ4ட 5ைறவான வ4ைலவ4கித@ 
 (- 0.02 %  சதவ Wத@ மதி1பc�ைட வ4ட 5ைறN) வழPகி^�ள வ.எ�.1-	 கா`@ 
ஒ1பததார� திG.எ�.ஜா� ஜ�ட�, ஈ�தவ4ைள,ேம�கா ம�டப@.அவ�கள� 
ஒ1பத12�ள*ைய ஏ�க ம�ற�தி� அQமதி ேவ�ட1ப>கிற�.  
 
அ.5;- ம�ற@ அQமதி�கலா@.  
k‹w¤ Ô®khd« v©. 1685, ehŸ.30.07.2020. 

ÂU.எ�.ஜா�ஜ7ட7, x¥gªjfhu0� Fiwªj ãu¡»yhd x¥gªj¥òŸë 

m§Ñfç¡f¥gL»wJ.                                            
 

                                                  
 

         
 
 


