
                                                                                                   

நகரா�சி அ
வலக, 
�ள�ய���, 
நா�.27.04.2020. 

சாதாரண ��ட 
 

           �ள�ய��� நகரா�சி ம!ற#தி! சாதாரண ��ட 2020- வ%ட ஏ'ர( 
மாத 30.04.2020- ேததி வ+யாழ-கிழைம மாைல 4.00 மண+-� தன�அதிகா0 
அவ1க� தைலைமய+( ம!ற ��ட அர�கி( ைவ#2 நைடெப5. 
 
 
                                          தன�அ
வல1 (ம) ஆைணயாள1,  

     �ள�ய��� நகரா�சி 
                                                                                

Date of 
Council 

Decision No. Subject in Agenda 
Decision of 

Council 

 1392 ெபா%�.1 
நக1'�ற உ�ளா�சி ேத1த( ெதாட1பாக EVM இய?திர�க� 
எA#2 வ%வ2 சம?தமாக தி%ெந(ேவலி மாவ�ட 
ஆ�சி#தைலவ1 அவ1கள�! ெசய(Bைற ஆைண 
ந.க.எC.ங20/6607/2019-1, நா�.17.09.2019-!ப�H �ள�ய��� 
நகரா�சி ஆைணயாள1 அவ1கள�! ெசய(Bைற ஆைண 
ந.க.எC.0279/2019/இ2, நா�.19.09.2019-!ப�H க1நாடக மாநில, 
ெப(லா0 மாவ�ட, ெப(லா0ய+லி%?2 2151 மி!னJ 
வா-�'பதிK இய?திர�க� எA#2 வ?2 ச�கர!ேகாவ+( 
நகரா�சிய+( பா2கா'பாக ைவ-க உ#திரவ+ட'ப�ட2. 
          தி%ெந(ேவலி மாவ�ட ேத1த(அ
வல1 மL5 
மாவ�ட ஆ�சி#தைலவ1 அவ1கள�! ெசய(Bைற ஆைண 
எC.ங20/6607/2019-2, நா�.17.09.2019-( ேமLகCடவா5 
ெப(லா0ய+லி%?2 2151 எCண வா-�'பதிK 
இய?திர�க� ச�கர!ேகாவ+( நகரா�சி-� ெகாCA வர 
ஆ� ெசலவ+ன#ைத �ள�ய��� நகரா�சி ெபா2நிதிய+( 
ெசலவ+ட அMமதி#2 உ#திரவ+�A�ளா1. ேமLப� 
உ#திரவ+! அ�'பைடய+( இ?நகரா�சி ேமலாள1 மL5 6 
பண+யாள1க� 02.10.2019 அ!5 ெப(லா0ய+லி%?2 
ச�கர!ேகாவ+( நகரா�சி-� எA#2 வர கீO-கCடவா5 
ஏLப�A�ள ெசலவ+ன#திL� ம!ற அMமதி 
ேவCட'பAகிற2.   

1 TN 79 C 9979 ெடேபா வாகன#திL� 
கி.மS. 1-� T.25/- வ Uத 1931 கி.மS-� 
வாடைக 

T.48275/- 

2 ேமLகCட வாகன#திL� ெப1மி� 
வைக-� 

T.3000/- 

3 28.09.2019 Bத( 02.10.2019 B�ய 
ஓ�Aந1 ப� உணKட! ேச1#2 
நப1 1-� T.500/- வ Uத 2 
நப1கX-� 

T.5000/- 

4 க1நாடக மாநில ெப(லா0 T.29025/- 

அMமதி-க' 
ப�ட2. 



பCடக சாைலய+லி%?2 எA#2 
லா0-� ஏL5- �லி 

5 லா0ய+லி%?2 இற-கி 
ச�கர!ேகாவ+( Bத( தள#தி( 
உ�ள நக1ம!ற ��டர�கி( 
ைவ-க இற-� �லி 

T.29025/- 

 ெமா#த T.114325/- 
 

 1393 ெபா%�.2 
        இ?நகரா�சி ெபாறியாள1 ப+0K ��நU1 ேட�க1 லா0 
வாகன TN-72 5173 வாகன#திL� 30.03.2020-( த�திYசா!5 
�2'ப+'பதL� வாகன#திL� வா�ட1 ச1வ UZ, கி[Z 
அ�#த(, ெபய+C�� அ�#த(, வய0� பண+க� ெச\த(, 
ேட�க1 ச0ெச\த( ேபா!ற பண+கைள ேமLெகா�ளK, 
அதLகான உ#ேதச மதி'ப]A ெதாைக T.45000/--�, ேமLப� 
ெசலK# ெதாைகய+ைன நகரா�சி ��நU1 நிதிய+! கீO 
ேமLெகா�ளK ம!ற#தி! அMமதி ேவCட'பAகிற2 
.(ந.க.எC.0947/2020/இ2) 

அMமதி-க' 
ப�ட2. 

 1394 ெபா%�.3           
        இ?நகரா�சி ெபா2'ப+0K ஈ'� வாகன TN 79 E 3178 
வாகன இய-க B�யாத நிைலய+( உ�ளதா( ேமLப� 
வாகன#திL� அைன#2 வ+தமான ஆய+(க� மாLற 
ெச\த(, ஏ.சி.ப+(ட1 ச1வ UZ ெச\த(, ஹார! மL5 
ெஹ�ைலய+� ப(� மாLற ெச\த(, ப+ேர- Z�- மL5 
வ U( அைல\ெமC� ெச\த( மL5 ேடா1 ெச-க' ெச\த( 
பண+கைள ேமLெகா�ள ேவC� இ%'பதா( ெகாேரானா 
ைவரZ பரவ( தA'� / `காதார' பண+க� அவசர அவசிய 
க%தி ேமLகCட பண+ய+ைன ேமLெகா�ளK, அதLகான 
உ#ேதச மதி'ப]A ெதாைக T.36000/--�, ேமLப� ெசலK# 
ெதாைகய+ைன நகரா�சி ெபா2நிதிய+! கீO ேமLெகா�ளK 
ம!ற#தி! அMமதி ேவCட'பAகிற2. 
             அ
வலக �றி'�: 
                                ேமLகCட பண+ய+ைன 
ேமLெகா�ளK, அதLகான மதி'ப�A# ெதாைக-� 
ம!ற அMமதி-கலா.     
    

அMமதி-க' 
ப�ட2. 



 1395 ெபா%�.4           
          �ள�ய��� நகரா�சி அ!ைன நக1 பாைத 
சம?தமாக தி%.மதிேனச! எ!பவரா( ெச!ைன 
உய1நUதிம!ற ம2ைர கிைள வழ-� எC.W.P(MD)No.20742/2019-
!ப� வழ-� தா-க( ெச\ய'ப�A�ள2. ேமLகCட 
வழ-கி( 1.2ைண இய-�ந1, நக1 ஊரைம'�# 2ைற, 
ெச!ைன, 2.2ைண இய-�ந1, நக1 ஊரைம'�#2ைற, 
தி%ெந(ேவலி, 3.ஆைணயாள1, �ள�ய��� நகரா�சி, 
4.தி%.தி.சCBக`?தர, �ள�ய��� ஆகிேயா1கைளH 
ப+ரதிவாதியாக ேச1#2 வழ-� தா-க( ெச\ய'ப�A�ள2. 
எனேவ ேமLகCட வழ-கி! சா1பாக தி%.M.ராஜராஜ!, அர` 
வழ-கறிஞ1 தம2 27.11.2019 ேததிய+�ட க�த#தி( வழ-� 
க�டண T.10,000/- வழ�க ேகா0H�ளா1. அத!ப� 
தி%.M.ராஜராஜ!, அர` வழ-கறிஞ%-� வழ-� க�டண 
T.10,000/- வழ�கிடம!ற#தி! அMமதி ேவCட'பAகிற2. 
(ந.க.எC.579/2019/எ'1)    

அMமதி-க' 
ப�ட2. 

 1396 ெபா%�.5 
           இ?நகரா�சி ெபா2 `காதார'ப+0K வாகன      
TN 76 Y 0216 வாகன#திL� 11.04.2020-( த�திYசா!5 
B�வைடவதா( வாகன#தி( உ�ள பj2கைள நU-கி 
த�திYசா!5 ெபற அறி-ைக ெச\2�ளா1. 
அதன�'பைடய+( கீO-கCட உதி0 பாக�க� ெபா%#தி ச0 
ெச\ய ேவCAெமன தி%.S.ராேஜ?திர! ஓ�Aந1 அறி-ைக 
அள�#2�ளா1. அ!னா0! அறி-ைகைய ஏL5 இ'பண+ 
ேமLெகா�ள ஏLபA உ#ேதச ெசலவ+ன T.60,000/- (Tபா\ 
அ5பதாய+ர)-ஐ நகரா�சி ெபா2நிதிய+லி%?2 வழ�கிட 
அMமதி ேவCட'பAகிற2. 

1. கிள1Y ப+ேள� கவ1ெச� அெசப+ள� �திய2 மாL5த(. 
2. 4 வ U( கி[Z ேப-கி� (ம) ேப0� ெச-க' ெச\த(, 
3. Zடா1 ெச-க' (சாய+!�) 
4. ேகப+! (ம) பா� ��க1 பண+ ெச\த(, 
5. ஓ�Aந1, 2ல-�ந1 ச�ீ ச0 ெச\த( 
6. ெச(' ேமா�டா1 (ம) டயனேமா ச1வ UZ ெச\த(, 
7. வய0� ெச-க' ெச\த( 
8. ெபய+C�� ெச\த( (ம) எj#2-க� எj2த(, 
9. வா�ட1 ச1வ UZ (ம) கி[Z ேப-கி�, 
10. ேகப+! ேடா1 கிளாZ மிஷி! �திய2 மாL5த(. 

   அ
வலக �றி'�:  
                      ேமLகCட வாகன#தி( ஏLப�A�ள 
பj2 பண+கைள ச0                      ெச\திடK, பண+ 
ேமLெகா�ளK உ#ேதச ெசலK                      ெதாைக 
T.60000/- (Tபா\ அ5பதாய+ர) ஐ நகரா�சி                       
ெபா2நிதிய+லி%?2 வழ�க அMமதி ேவCட'பAகிற2.                      
(ந.க.எC.3185/2019/எY1) 

அMமதி-க' 
ப�ட2. 



 1397 ெபா%�.6          
  �ள�ய��� நகரா�சி-��ப�ட கீO-கCட ப��யலி( 
கCA�ள வ+ளபர�கைள நாள�தOகள�( 
ெவள�ய+�டைம-கான வ+ளபர- க�டண வழ�க 
ம!ற#தி! அMமதி ேவCட'பAகிற2. 

வ.              
எC 

வ+ளபர 
ெச\ய'ப�ட வ+பர 

நாள�தO 
ப��ய( 

எC / நா� 
ெதாைக 

T. 

1 

தி%Yெச?20( 
22.02.2020( 
நைடெபLற டா-ட1 
பா.சிவ?தி 
ஆதி#தனா1 
மண+மCடப திற'� 
வ+ழாவ+( 
இ?நகரா�சி சா1பாக 
வழ�க'ப�ட 
வ+ளபர 

தின#த
?தி 

தினச0 
நாள�தO 

TVL 1920-
0019172, 

நா�.22.02.2020
. 

23688/- 

2 

தி%Yெச?20( 
22.02.2020( 
நைடெபLற டா-ட1 
பா.சிவ?தி 
ஆதி#தனா1 
மண+மCடப திற'� 
வ+ழாவ+( 
இ?நகரா�சி சா1பாக 
வழ�க'ப�ட 
வ+ளபர 

மாைல 
தமிழக

 
தினச0 
நாள�தO 

MT-2464/2020-
2021, 

நா�.24.02.2020 
18900 

3 

இ?நகரா�சி 
ப�திய+( 2018-2019, 
2019-2020 ஆ 
ஆCAகள�( 
நைடெபLற 
தி�ட'பண+க� 
�றி#த அறி-ைக 

தினகர
! 

சாத
ைன 
மல1 

KAL Publication 
(P) Ltd, 

தி%ெந(ேவ
லி, 

எC.330021891
9, 

நா�.14.03.2020 

12600 

4 

இ?நகரா�சி 
ப�திய+( 2018-2019, 
2019-2020 ஆ 
ஆCAகள�( 
நைடெபLற 
தி�ட'பண+க� 
�றி#த அறி-ைக 

தினம
ண+ 
சாத
ைன 
மல1 

TVLTN60043700, 
நா�.23.03.2020

. 
25099 

5 

இ?நகரா�சி 
ப�திய+( 2018-2019, 
2019-2020 ஆ 
ஆCAகள�( 
நைடெபLற 
தி�ட'பண+க� 
�றி#த அறி-ைக 

நம2 
Bர` 

மாைல 
நாள�தO 

எC.186 
நா�.29.12.2019 

9975 

     அ
வலக �றி'� 
                      ேமLகCட வ+ளபர- க�டண#ைத  
                      ெபா2நிதிய+லி%?2 வழ�க  
                      ம!ற#தி! அMமதி ேவCட'  
                      பAகிற2. (ந.க.எC.788/2020/இ1)    

அMமதி-க' 
ப�ட2. 



 
 
 
தன�அ
வல1 (ம) ஆைணயாள1  
       �ள�ய��� நகரா�சி 

 

 

 1398 ெபா%�.7 
           இ?நகரா�சிய+( இளநிைல உதவ+யாளராக 
பண+�0?2 வ% தி%மதி.க.ச#தியகலா எ!பவ1 �Aப 
ஓ\zதிய வழ�க ேக�A ெச!ைன உய1நUதிம!ற#தி( 
வழ-� எC.W.P(MD)No.3669/2020-!ப� வழ-� ெதாட1?2�ளா1. 
ேமLகCட வழ-கி( இ?நகரா�சி சா1பாக ெச!ைன 
உய1நUதிம!ற#தி( வழ-கறிஞ1 தி%.{ன�வா| எ!பவ1 
}ல வழ-� நட#தK, அதLகான வழ-� க�டண 
வழ�கிடK ம!ற#தி! அMமதி ேவCட'பAகிற2. 
(ந.க.எC.2885/2012/சி1)    

அMமதி-க' 
ப�ட2. 

 1399 ெபா%�.8 
           �ள�ய��� நகரா�சிய+( 21.04.2020 வைர 28 
நப1கX-� ெகாேரானா ேநா\# ெதாL5 உ5தி 
ெச\ய'ப�A�ளதா( ஏLகனேவ �ள�ய��� நகரா�சி 
ப�தி Bjவ2 ெகாேரானா ேநா\# ெதாL5 
பாதி-க'ப�ட ப�தியாக (COVID 19 Contaiment Zone) 
அறிவ+-க'ப�A�ளதா( நக0( உ�ள அைன#2 
ெத%-கX அைட-க'ப�A வ+�டதா( ெபா2ம-கள�( 
ெகாேரானா ேநா\#ெதாL5 அறி�றியான இ%ம(, சள�, 
கா\Yச(, }Y`# திணற( கCடறிவதL�, 
ெபா2ம-கX-� ேதைவயான கா\கறிக�, மள�ைக 
ெபா%�க�, ம%?2 ெபா%�க� ேடா1ெடலிவ0 
ெச\யK, ெகாேரானா ேநா\ தA'� நடவ�-ைககைள 
ேமபA#த ஏ2வாக �Aத( பண+யாள1க� 
ெமா#தB�ள 21576 �Aப�கX-� 50 வ UAகX-� 1 
நப1 வ Uத 450 ேப1 நியமி#2- ெகா�ள ெத!காசி 
மாவ�ட ஆ�சி#தைலவ1 தம2 க�த 
ந.க.எC.உ4/4368/2020, நா�.20.04.2020-( அMமதியள�#2 
உ#திரவ+�A�ளா1க�. இ?நக0( ேமLெகாCட 
ெகாேரானா தA'� நடவ�-ைக ேமLெகா�ள 
தி%ெந(ேவலி மாவ�ட ஆ�சி#தைலவ1 அவ1க� 
அMமதி#2�ள தின-�லி வ+கித 1 நப%-� T.320/- 
எ!ற அ�'பைடய+( 450 ேப1 14.04.2020 Bத( 14.07.2020 
ெகாேரானா தA'� பண+ B�H வைர நியமி#2- 
ெகா�ளK அதLகான உ#ேதச ெசலK#ெதாைக 
T.1,29,60,000/- நகரா�சி ெபா2நிதிய+( ெசலவ+டK 
ம!ற அMமதி ேவCட'பAகிற2. (ந.க.எC.884/2020/எY1) 
 

அMமதி-க' 
ப�ட2. 



                                                                                     

 

                                                                                     

 


