
                                                                                          நகரா�சி அ
வலக, 
                                              �ள�ய���, 
                                              நா�.02.01.2020.                                                 
 

அவசர ��ட 
              �ள�ய��� நகரா�சி ம�ற தி� அவசர ��ட 2020- வ#ட 
ஜனவ& மாத 04.01.2020- ேததி சன�)கிழைம காைல 11.00 மண-)� 
தன�அதிகா& அவ.க� தைலைமய-/ ம�ற ��ட அர�கி/ ைவ 0 
நைடெப3. 
 
 

தன�அ
வல. (ம) ஆைணயாள., 
       �ள�ய��� நகரா�சி                                                                               

Date of 
Council 

Decision 
No. 

Subject in Agenda Decision of 
Council 

 1255 ெபா#�.1        

                 �ள�ய��� நகரா�சி)��ப�ட ப�திகள�/ 
��7)��ந8. தி�ட தி� 9ல 1 :த/ 33 வா.7கள�
 
உ�ள அைன 0 ெத#)கள�
 ��ந8. �ழா=க� பதி த/ 
ம>3 வ 8�7) ��ந8. இைண@� பதி)க@ப�ட இட�கள�/ 
உ�ள ேசதமைடAத சாைலகைள 2019-2020ஆ ஆC7 14வ0 
ம திய நிதி ஆைணய மா�ய (14

th
 CFC) தி�ட தி� கீE 

�ள�ய��� நகரா�சி)� F.258.77 இல�ச நிதி ஒ0)கீ7 
ெச=ய@ப�7�ள0. அதன�@பைடய-/ இAநகரா�சிய-/ 
கீE)கCட சாைல@பண-கைள ேம>ெகா�ள தயா. 
ெச=ய@ப�ட மதி@பK��>� ம�ற அLமதி ேவCட@ப7கிற0. 
 
வ. 

எC 

வா.7 

எC 

சாைலய-� ெபய. மதி

@பK7 

ெதா

ைக 

ந8ள அக

ல 

சாைலய-� 

வைக (BT, 

CC/Paver Block) 

1 1 ெவ�)கார. ெத# 10.00 200.00 3.80 Paver Block 

2 3 அேப கா. 3வ0 

ெத# 

10.00 200.00 3.80 Paver Block 

3 3 அேப கா. 4வ0 

ெத# 

10.00 220.00 3.80 Paver Block 

4 14 கAதசாமி ெத# 10.00 200.00 3.20 Paver Block 

5 15 ேவலாNத ெத# 13.20 200.00 3.80 Paver Block 

6 15 ெர�க க#@ப� ெத# 15.00 250.00 4.00 Paver Block 

7 18 பஜைன மட கீழ  

ெத# 

8.00 120.00 5.00 BT Road 

8 21 ரPம  1வ0 ெத# 23.29 365.00 4.20 BT Road 

9 21 ரPம  2வ0 ெத# 23.28 365.00 4.20 BT Road 

அLமதி)க@
ப�ட0 



10 21 ரPம  3வ0 ெத# 24.00 365.00 4.20 BT Road 

11 23 ஊரண- ெத# 13.20 250.00 4.50 BT Road 

12 24 பாரதியா. ெத# 6.00 145.00 3.00 Paver Block 

13 24 ஜ8வா வ 8தி 8.00 200.00 3.00 Paver Block 

14 24 ச�கர வ-நாயக. 

ேகாவ-/ ெத# 

10.00 150.00 3.65 Paver Block 

15 28 சிவரா: 5வ0 ெத# 15.00 300.00 4.30 BT Road 

16 29 சிவரா: 6வ0 ெத# 15.00 300.00 4.30 BT Road 

17 30 காவ/ ராமசாமி ெத# 25.00 480.00 4.50 BT Road 

18 31 நா�டாCைம 

ராமசாமி ெத# 

9.80 200.00 3.80 Paver Block 

19 31 மட 0 ேமல  ெத# 10.00 200.00 3.20 Paver Block 

 

 1256 ெபா#�.2 
           தமிழக அரசி� ஆைண@ப� �ள�ய��� நகரா�சி)கான 
தாமிரபரண- ��7)��ந8. ெசயலா)க தி>� 
அரசாைண(MS)எC.6,நகரா�சி நி.வாக ம>3 ��ந8. 
வழ��(�வ2) 0ைற ந�.30.01.2017-/ F.76.67 ேகா� மதி@பK��>� 
நி.வாக ஒ@�த/ வழ�க@ப�7, தமிEநா7 ��ந8. வ�கா/ வா&ய 
9ல �ள�ய��� நகரா�சி)கான �திய ��ந8. அப-வ-# தி 
தி�ட திைன ெசயலா)க உ திரT வழ�க@ப�ட0. 
         �ள�ய��� நகரா�சி)கான ��7)��ந8. தி�ட 
ெசயலா)க தி/ :ைறயாக ஒ@பAத@��ள� ேகார@ப�7 உ&ய 
வ-திக� ப-�ப>றி தைலைம ெபாறியாள. தமிEநா7 ��ந8. வ�கா/ 
வா&ய,ம0ைர அவ.கள�� பண- ஆைண க�த 
எC.F.SankarankoilWSIS/DOII/CW/2017, நா�.06.12.2017-/ப� ஈேரா7 M/S Annai 
Infra Developers Pvt Ltd  நி3வன தி>� பண- ஆைண வழ�க@ப�7 
ஒ@பAத@பண-க� 06.12.2017 :த/ பண-க�  0வ�க@ப�7 
நைடெப>3 வ#கிற0. 
        நி.வாக ெபாறியாள., தமிEநா7 ��ந8. வ�கா/ வா&ய 
தி#ெந/ேவலி அவ.கள�� க�த 
எC.F.SankarankoilCWSS/MajorCWSS/AE2/2018, நா�.08.07.2019/ ப/ேவ3 
காரண�கள�னா/ தி�ட மதி@பK��/ �7த/ெசலT ஏ>ப7கிற0 
எனT, ெமா த ெதாைக F.84.66ேகா� ஒ0)கீ7 ெச=Nமா3 
ேகார@ப�ட0 அத� அ�@பைடய-/ நா�.08.07.2019-/ �7த/ 
ேதைவய-ைன மான�யமாக ெபற நகரா�சி நி.வாக ஆைணய. 
ெச�ைன அவ.கq)� நிதி உதவ- ேகா& க�த அL@ப@ப�ட0. 
        அத� அ�@பைடய-/ ஒ#�கிைணAத நக.@�ற ேமபா�7 
தி�ட ( IUDM ) தி�ட நிதிய-/ 2019-2020ஆ ஆC�>� F.4.52 
ேகா�N, 2020-2021 ஆ ஆC�>� F.3.47 ேகா�N ெமா தமாக 
F.7.99 ேகா� நிதி ஓ0)கீ7 ெச=ய@ப�7�ள0. 

  தமிEநா7 ��ந8. வ�கா/ வா&ய, நகரா�சி சாைல 
சரீைம@� பண- , ஒ@பAத@��ள� வ-கித தி/ �7த/, ம திய மாநில  
ேசைவவ& , �7த/ வ 8�7  இைண@�க�, ெந7tசாைல, ேதசிய 
ெந7tசாைல ம>3 ரய-/ேவ 0ைறகq)� சாைல சரீைம@� 
க�டண , தமிEநா7 ��ந8. வ�கா/ வா&ய தர@ப7 த@ப�ட வ-ைல 
வ-பர@ப��யலினா/ ஏ>ப7 வ- தியாச ெதாைக, ெதாழிலாள. நல 
நிதி இைவகள�� காரணமாக �7த/ ெசலT F.7.99 ேகா� ெசலT 
ஏ>ப7கிற0 என ெத&வ-)க@ப�ட0.  

அLமதி)க@
ப�ட0 



       ேம>கCட �7த/ ெசலTக� பண- :uைமயாக :�)க 
தமிEநா7 ��ந8. வ�கா/ வா&ய தி>� வழ�க@பட ேவC�N�ள0 
அத>கிண�க  F.7.99 ேகா� ஒ#�கிைணAத நக.@�ற ேமபா�7 
தி�ட (IUDM) அLமதி)க@ப�7�ள0. ேம>கCட நிதி ஒ0)கீ7கைள 
உபேயாகி 0 பண-க� நைடெப>3 வ#கிற0.  
 F.76.67 ேகா� ம>3 �7த/ நிதி F.7.99ேகா� ஆக 
ெமா த F.84.66 ேகா� மதி@பK��/ ��ந8. தி�ட@பண-க� 
நைடெப>3 வ#வதா/, ெமா த ெசலT F.84.66 ேகா�)� தி# திய 
நி.வாக அLமதி ெபற ம�ற அLமதி ேவCட@ப7கிற0. 
  அ
வலக)�றி@� :  

1. ம�ற அLமதி)கலா. 
2. நகரா�சி நி.வாக ஆைணய.,ெச�ைன 

அவ.கள�� வழியாக தி# திய நி.வாக 
அLமதி ெபற அரைச ேக�7) 
ெகா�ளலா.                       
(ந.க.எC.2654/2013/இ2) 

 

 1257 ெபா#�.3 
           இAநகரா�சி)��ப�ட கீE)கCட ப�திகள�/ 2019-2020ஆ 
ஆC7 ெபா0நிதிய-� கீE பண-க� ேம>ெகா�ள நகரா�சி 
ெபாறியாள. அவ.களா/ தயா. ெச=ய@ப�ட மதி@பK7கq)� 
ம�ற தி� நி.வாக அLமதி ேவCட@ப7கிற0.    

வ. 
எC 

பண-கள�� வ-பர மதி@பK�7 ெதாைக 
(F.இல�ச) 

1 இAநகரா�சி)��ப�ட 
மன)காTைடய அ=யனா. 
ேகாவ-
)� ெச/
 பாைதய-/ 
தா.சாைல அைம த/ (0-200மw) 
(ந.க.எC.144/2020/இ1) 

10.00 

2 இAநகரா�சி)��ப�ட 
மன)காTைடய அ=யனா. 
ேகாவ-
)� ெச/
 பாைதய-/ 
தா.சாைல அைம த/ (201-400மw) 
(ந.க.எC.145/2020/இ1) 

10.00 

3 இAநகரா�சி)��ப�ட 
மன)காTைடய அ=யனா. 
ேகாவ-
)� ெச/
 பாைதய-/ 
தா.சாைல அைம த/ (401-600மw) 
(ந.க.எC.146/2020/இ1) 

10.00 

4 இAநகரா�சி)��ப�ட 
மன)காTைடய அ=யனா. 
ேகாவ-
)� ெச/
 பாைதய-/ 
தா.சாைல அைம த/ (601-800மw) 
(ந.க.எC.147/2020/இ1) 

10.00 

5 இAநகரா�சி சிAதாமண- ேதர� 
வ-நாயக. ேகாவ-/ ெத#வ-/ 
(6வ0 ெத#) (ந.க.எC.148/2020/இ1) 

10.00 

6 இAநகரா�சி சிAதாமண- கீழ 
ரதவ 8திய-/ தா.சாைல அைம த/ 
(ந.க.எC.149/2020/இ1) 

10.00 

7 இAநகரா�சி சிAதாமண- 
ேமலரதவ 8திய-/ தா.சாைல 
அைம த/ (ந.க.எC.150/2020/இ1) 

10.00 

8 இAநகரா�சி பா�டா��ள 
ெச/
 பாைதய-/ தா.சாைல 

6.20 

அLமதி)க@
ப�ட0 



அைம த/ (ந.க.எC.151/2020/இ1) 
 

9 இAநகரா�சி ெச��)�ள 
ெச/
 பாைதய-/ தா.சாைல 
அைம த/ (ப�தி II) 
(ந.க.எC.152/2020/இ1) 
 

10.00 

10 இAநகரா�சி ெச��)�ள 
ெச/
 பாைதய-/ தா.சாைல 
அைம த/ (ப�தி III) 
(ந.க.எC.153/2020/இ1) 

10.00 

11 இAநகரா�சி சிAதாமண- 
ேமலரதவ 8திய-/ வா3கா/ 
ம>3 ேபவ.ப-ளா) சாைல, 
பால அைம த/ 
(ந.க.எC.154/2020/இ1) 

9.80 

12 இAநகரா�சி ெல@ைபசா�ர 
வட)� ெத#வ-/ பால 
அைம த/ (ெப&ய ப�ள�வாச/ 
ெத��ற) (ந.க.எC.155/2020/இ1) 

5.00 

13 இAநகரா�சி வைலய. 
ஊரண-ையx y>றி ேபவ.ப-ளா) 
தள அைம த/ 
(ந.க.எC.156/2020/இ1) 

10.00 

14 இAநகரா�சி வைலய. 
ஊரண-ய-� அ#கி/ வா3கா/ 
ேம/9� அைம த/ 
(ந.க.எC.157/2020/இ1) 

9.90 

15 ேரா7 எC.11-/ உ�ள ஓைடைய 
0.வா3த/ பண- 
ேம>ெகா�qத/ 
(ந.க.எC.158/2020/இ1) 

10.00 

16 இAநகரா�சி உர)கிட�கி/ 
�@ைபகைள அ@�ற@ப7 0த/ 
(FSTP பண-)காக) 
(ந.க.எC.160/2020/இ1) 

6.00 

17 இAநகரா�சி உர)கிட�கி/ 
�@ைபகைள அ@�ற@ப7 0த/ 
(FSTP பண-)காக) 
(ந.க.எC.159/2020/இ1) 

9.00 

18 இAநகரா�சி அ
வலக தி/ 12 
எCண சிசி�வ- ேகமரா, 
எ/.இ.�. �.வ- வ-நிேயாக 
ம>3 ெபா# 0த/ பண- 
(ந.க.எC.161/2019/இ1) 

4.60 

19 இAநகரா�சி)��ப�ட வா.7 10, 
வ/லப வ-நாயக. ேகாவ-/ 
கீEப�திய-/ வா3கா/ 
அைம த/ பண- 
(ந.க.எC.206/2020/இ1) 

10.00 

    

 1258 ெபா#�.4 
            இAநகரா�சி ப�திய-
�ள வா.7 எC.2, 
ெசழி�ேதா@ப-/ உ�ள பழ���ய-ன. ம)கq)� ��ந8. 
வசதி ெச=0 த#வத>� ேகா�டமைலயா3 திறAதெவள� 

அLமதி)க@
ப�ட0 



கிண>றிலி#A0 1.5 H.P ந8. 9Eகி மி�ேமா�டா. �தியதாக 
ெபா# தT ம>3 ெசழி� ேதா@ப-/ உ�ள ேம/நிைல 
ந8. ேத)க  ெதா�� தCண8. ஏ>3வத>� ேதைவயான 
ைப@�க�, ஓ|க�, ந/லி ம>3 ேமா�டா. ேகப-� ம>3 
ப-ளப-� உபகரண�க� ெபா# தT, ேம
 சிAதாமண- 
ேம/நிைல ந8. ேத)க  ெதா�� வளாக தி/ உ�ள வா/T 
ெதா��கள�/ ந8. ஊ>3 உ�ளதா/ வா/T ெதா��கள�/ 
உ�ள தCண8ைர ெவள�ேய ஏ>3வத>� ேதைவயான 
ேமா�டா. ம>3 ேகப-� ஓ| ேதைவ@ப7வதா/ ேம>ப� 
பண-ய-ைன ேம>ெகா�ள ேவC� இ#@பதா/ �ழா= 
ெபா# 0ந., ெபா0@பண- ேம>பா.ைவயாள. ம>3 
இAநகரா�சி ெபாறியாள. அவ.கள�� அறி)ைகய-� 
அ�@பைடய-/ ேம>கCட பண-)கான மதி@பK�7  ெதாைக 
F.1,00,000/- ம�7 ேம>ப� பண-ய-ைன ேம>ெகா�ளT, 
அத>கான மதி@பK�7  ெதாைகய-ைன நகரா�சி ��ந8. 
நிதிய-� கீE ேம>ெகா�ளT ம�ற தி� அLமதி 
ேவCட@ப7கிற0. 
(ந.க.எC.0166/2020/இ2) 
    

 1259 ெபா#�.5 
          இAநகரா�சி ப�திய-
�ள வா.7 எC.26, க>பகவ 8தி 
ேம/நிைல ந8. ேத)க  ெதா��ய-லி#A0 ��ந8. வ-நிேயாக 
ெச=N ேபா0 7 ��ந8. இைண@�)� தCண8. தினAேதா3 
வ-uA0 ெகாC7 இ#)கிற0. இதனா/ ம>ற ப�திகq)� 
��ந8. சரீாக வ-ழவ-/ைல. ெபா0ம)கq)� ��ந8. சரீாக 
வ-நிேயாக ெச=வத>� ேம>ப� ேம/நிைல ந8. ேத)க  
ெதா��ய-லி#A0 400 மw�ட. ந8ள தி>� �திய ைப@லய� 
அைம த/, ேதைவயான வா/T, ெபC7 ம>3 
ெடய-/ப-| ம>3 T ஜாய-C7 ெச=த/ பண-ய-ைன 
ேம>ெகா�ள ேவC� இ#@பதா/ �ழா= ெபா# 0ந., 
ெபா0@பண- ேம>பா.ைவயாள. ம>3 இAநகரா�சி 
ெபாறியாள. அவ.கள�� அறி)ைகய-� அ�@பைடய-/ 
ேம>கCட பண-)கான மதி@பK�7  ெதாைக F.1,10,000/- ம�7 
ேம>ப� பண-ய-ைன ேம>ெகா�ளT, அத>கான மதி@பK�7  
ெதாைகய-ைன நகரா�சி ��ந8. நிதிய-� கீE ேம>ெகா�ளT 
ம�ற தி� அLமதி ேவCட@ப7கிற0. 
(ந.க.எC.0165/2020/இ2)   
    

அLமதி)க@
ப�ட0 

 1260 ெபா#�.6 
            �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய-
�ள வா.7 எC.1 
:த/ வா.7 எC.33 வைர உ�ள 183 
சி3மி�வ-ைச@ப�கள�/ ஏ>ப7 பu0க�, நகரா�சி 
அ
வலக, நகரா�சி ப�ள�க� ம>3 
ெபா0)கழி@ப-ட�கள�/ உ�ள மி�ேமா�டா.க� பu0கைள 
ச&ெச=த/ பண-க� ேம>ெகா�qத/ ேம>ப� 
சி3மி�வ-ைச@ப�கள�/ ஏ>ப7 பu0கைள உடL)�ட� 
ச&ெச=0 ெபா0ம)க� பய�பா��>� ெகாC7 வரேவC� 
இ#@பதா/ ெபா0@பண- ேம>பா.ைவயாள. ம>3 நகரா�சி 
ெபாறியாள. அவ.கள�� அறி)ைகய-� அ�@பைடய-/ 

அLமதி)க@
ப�ட0 



 

ேம>கCட பண-ய-ைன ேம>ெகா�ளT, அத>கான 
மதி@பK�7  ெதாைக F.9,90,000/- ம�7 இAநகரா�சி ��ந8. 
நிதிய-� கீE ேம>ெகா�ளT ம�ற தி� அLமதி 
ேவCட@ப7கிற0. 
(ந.க.எC.0164/2020/இ2) 
    

 1261 ெபா#�.7 
           �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய-
�ள வா.7 எC.1 
:த/ 33 வா.7கள�/ உ�ள ��ந8. வ-நிேயாக ம>3 
பப-� ெமய-� �ழா=கள�/ AC, PVC, GI ம>3 DI பகி.மான) 
�ழாய-/ ஏ>ப7 உைட@� ம>3 அைட@�கைள 
ச&ெச=த/ பண- ேம>ெகா�qத/, ேம>ப� ��ந8. 
வ-நிேயாக) �ழாய-/ ஏ>ப7 பu0கைள உடL)�ட� 
ச&ெச=0 ெபா0ம)க� பய�பா��>� ��ந8. வ-நிேயாக 
ெச=ய ேவC� இ#@பதா/ ெபா0@பண- ேம>பா.ைவயாள. 
ம>3 நகரா�சி ெபாறியாள. அவ.கள�� அறி)ைகய-� 
அ�@பைடய-/ ேம>கCட பண-ய-ைன ேம>ெகா�ளT, 
அத>கான மதி@பK�7  ெதாைக F.9,90,000/- ம�7, 
இAநகரா�சி ��ந8. நிதிய-� கீE ேம>ெகா�ளT ம�ற தி� 
அLமதி ேவCட@ப7கிற0. 
    

அLமதி)க@
ப�ட0 

 1262 ெபா#�.8 
         இAநகரா�சி ப�திய-
�ள ஆ..எ|.ேக.ப-. ேம/நிைல 
ந8. ேத)க  ெதா��, அரy ம# 0வமைன ேம/நிைல 
ந8. ேத)க  ெதா��, சிAதாமண- ேம/நிைல ந8. ேத)க  
ெதா�� ம>3 இAதிரா நக. ேம/நிைல ந8. ேத)க ெதா�� 
ஆகிய ேம/நிைல ந8. ேத)க  ெதா��கள�லி#A0 
ெபா0ம)கq)� �ேளா&ேனச� கலA0 ��ந8. வ-நிேயாக 
ெச=ய@ப�7 வ#கிற0. த>ேபா0 �ேளா&ேனச� 
இ/லாததா/ �ேளா&ேனச� கலA0 வ-நிேயாக 
ெச=வத>� �ேளா&ேனச� ேக| வ-நிேயாக ெச=த/ பண- 
ேம>ெகா�ள ேவC� இ#@பதா/ �ழா= ெபா# 0ந., 
ெபா0@பண- ேம>பா.ைவயாள. ம>3 இAநகரா�சி 
ெபாறியாள. அவ.கள�� அறி)ைகய-� அ�@பைடய-/ 
ேம>கCட பண-)கான மதி@பK�7  ெதாைக F.9,90,000/- ம�7 
ேம>ப� பண-ய-ைன ேம>ெகா�ளT, அத>கான மதி@பK�7  
ெதாைகய-ைன நகரா�சி ��ந8. நிதிய-� கீE ேம>ெகா�ளT 
ம�ற தி� அLமதி ேவCட@ப7கிற0. 
(ந.க.எC.0162/2020/இ2) 
    

அLமதி)க@
ப�ட0 

 1263 ெபா#�.9 
          இAநகரா�சி அமா உணவக தி>� ேக| 
அ7@ப->� ப.ன.-2, ப-��� சா.�, ேபா/7, வாணலி �0y, 
ö@�மா3-5, ஆ)ஸி7 0ைட@�, 0ைட@� அ�ைட, ேடப-� 
0ைட@�, தைர 0ைட@�, ஒ�டைட க�, தைர |ப-) 
வா�கிய வைக)� ப��ய/ ெதாைக F.3900/-)� ம�ற தி� 
அLமதி)� ைவ)க@ப7கிற0. (ந.க.எC.3035/2019/அ1) 
    

அLமதி)க@
ப�ட0 
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