
                                                                                                   

நகரா�சி அ
வலக, 
�ள�ய���, 
நா�.14.05.2020. 

சாதாரண ��ட 
 

           �ள�ய��� நகரா�சி ம"ற$தி" சாதாரண ��ட 2020- வ&ட ேம 
மாத 20.05.2020- ேததி �த"கிழைம மாைல 4.00 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 

 1401 ெபா&�.1 
  ெச"ைன நகரா�சி நி.வாக ஆைணய. 
அவ.கள�" க�த ந.க.எ8.15900/2019/WS-1 நா�.17.02.2020-" ப� 
ேதசிய ��ந>. பா0கா?� தி�ட 2019-2020" ப� 
இAநகரா�சி+��ப�ட கீC+க8ட இட�கள�/ பண*க� 
ேமDெகா�ள அரசிடமி&A0 நிதி ெப3 ெபா&�E தயா. 
ெசFய?ப�ட மதி?பG��D� ம"ற$தி" அHமதி 
ேவ8ட?பEகிற0. 

வ. 
எ
8 

பண* வ*பர எ8ண 
மதி?பGE 
IபாF 

(இல�ச) 
 
 
   1 

அ. வாைழமைலயா3 
ஓைட  

1 20.00 

ஆ.ேகா�ைட$திரE 
ஓைட 
(�லி ஓைட) 

3 50.00 

இ.சிதபரேப- ஓைட 2 15.00 
ஈ.வ8ணாA0ைற 
ஓைட மD3 
க8ணா �ள 

3 60.00 

(ந.க.எ8.670/202/இ1) 
 

அHமதி+க? 
ப�ட0. 

 1402 ெபா&�.2 
       �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய*/ உ�ள வா.E எ8.1, 
9, 14, 19 மD3 21 ஆகிய 5 வா.Eகள�/ 48 நப.க� 
ெகாேரானா ைவரP ெதாD3 பாதி+க?ப�E�ளன.. ேம
 
மா8�மி� பாரத ப*ரதம. அவ.க� மD3 மா8�மி� 
QதலைமRச. அவ.க� 24.04.2020 Qத/ 17.05.2020 வைர S"3 
க�ட�களாக ஊரட�� உ$திரU ப*ற?ப*+க?ப�E 
நைடQைற?பE$த?ப�E வ&கி"ற0. ேம
 நா"கா 
க�ட ஊரட�� உ$திரU சில தள.Uக� ப*ற?ப*$0 31.05.2020 
வைர ஊரட�� உ$திரU ப*ற?ப*+க?ப�E�ள0. 

அHமதி+க? 
ப�ட0. 



            ேம
 வ&வாF 0ைற மD3 ேப-ட. 
ேமலா8ைம 0ைற அரசாைண எ8.242, நா�.16.05.2020-"ப� 
ெகாேரானா ைவரP ெதாD3 பாதி+க?ப�ட வா.Eகைள 
ம�E (Containment Zone) ேநாF க�E?பா�E ப�தியாக 
அறிவ*+க?ப�E�ள0. ேமDப� பாதி+க?ப�ட வா.Eக� தவ*ர 
இதர 25 வா.Eகள�/ சில தள.Uகைள வழ�க?ப�E�ள0. 
அத"ப� இAநகரா�சி ப�திகள�/ வண*க நி3வன�க� 
காைல 10.00 மண* Qத/ மாைல 5.00 மண* வைர சSக 
இைடெவள� மD3 Mask அண*யாம/ உ�ள வண*க 
நி3வன�கள�" உ-ைமயாள.க� மD3 பண*யாள.க� 
மD3 ெபா0ம+கb+� கீC+க8ட வ*பர?ப� அபராத 
வ*தி+க ேவ8E. 

1. Qககவச (Mask) அண*யாம/ வ& ெபா0ம+கb+� 
I.100/- (நப. 1-+�) 

2. ெபா0இட�கள�/ எRசி/ 0?ப*னா/ அபராத I.50/- 
    

Qத/ Qைற அபராத 
1. சி3 வண*க நி3வன�க� I.500/- 
2. வண*க நி3வன�க� – I.1000/- 
3. அரd மD3 தன�யா. நி3வன�க� – I.2000/- 

இர8டா Qைற அபராத 
1. சி3 வண*க நி3வன�க� I.1000/- 
2. வண*க நி3வன�க� – I.2000/- 
3. அரd மD3 தன�யா. நி3வன�க� – I.3000/- 

      ேமDக8டவா3 ஒ& கைட+� இர8E Qைற அபராத 
வ*தி+க?ப�E சSக இைடெவள� கைடப*�+காத ப�ச$தி/ 
ேப-ட. ேமலா8ைம வ*தி 2005-"ப� ப*-U 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60 மD3 65-"ப� நகரா�சி நி.வாக Sல 
நடவ�+ைக ேமDெகா8E கைட, வண*க நி3வன, அரd 
மD3 தன�யா. நி3வன�க� மf0 உ-ய நடவ�+ைக எE+க 
ம"ற அHமதி ேவ8ட?பEகி"ற0. 
(ந.க.எ8.884/2020/எR1)                 

 1403 ெபா&�.3 
         �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய*/ ெட�� காFRச/ 
தE?� Q"ெனRச-+ைக நடவ�+ைக ேமDெகா�ள நகரா�சி 
நி.வாக ஆைணய., ெச"ைன அவ.கள�" க�த 
ந.க.எ8.2571/2017/J1, நா�.23.04.2018-"ப� 300 வ >��D� ஒ& DBC 
பண*யாள. வ >த ேதைவயான பண*யாள.கைள பய"பE$தி 
ெகா�bமா3 ெத-வ*$0�ளா.க�. இAநகரா�சி ப�திய*/ 
ெமா$த 19,489 வ >Eக� உ�ளன. எனேவ ேமDக8ட 
வ >Eகb+� 67 DBC பண*யாள.கைள ஏ?ர/ 2020 Qத/ ஜ>" 
2020 வைர உ�ள S"3 மாத கால$திD� பய"பE$தி+ 
ெகா�ளU, அதDகா� ெசலU$ ெதாைக I.16,72,320/-+� 
ம"ற$தி" அHமதி+� ைவ+க?பEகிற0. 
 
 
 
 
 

அHமதி+க? 
ப�ட0. 



 

வ. 
எ
8 

மாத DBC 
பண*யாள.கள�" 

எ8ண*+ைக 

நா�க
� 

ெதாைக 
(IபாF) 

1 ஏ?ர/-2020 67 26 5,57,440 
2 ேம-2020 67 26 5,57,440 
3 ஜ>"-2020 67 26 5,57,440 

ெமா$த 16,72,320 
(ந.க.எ8.1199/2019/எR1) 

 1404 ெபா&�.4 
             �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய*/ உ�ள வா.E 
எ8.1, 9, 14, 19 மD3 21 ஆகிய 5 வா.Eகள�/ 48 நப.க� 
ெகாேரானா ைவரP ெதாD3 பாதி+க?ப�E�ளன.. ேம
 
மா8�மி� பாரத ப*ரதம. அவ.க� மD3 மா8�மி� 
QதலைமRச. அவ.க� 24.04.2020 Qத/ 17.05.2020 வைர S"3 
க�ட�களாக ஊரட�� உ$திரU ப*ற?ப*+க?ப�E 
நைடQைற?பE$த?ப�E வ&கி"ற0. ேம
 நா"கா 
க�ட ஊரட�� உ$திரU சில தள.Uக� ப*ற?ப*$0 31.05.2020 
வைர ஊரட�� உ$திரU ப*ற?ப*+க?ப�E�ள0. 
         ேம
 வ&வாF 0ைற மD3 ேப-ட. ேமலா8ைம 
0ைற அரசாைண எ8.242, நா�.16.05.2020-"ப� ேமDக8ட 
பாதி+க?ப�ட வா.Eகைள ம�E (Containment Zone) ேநாF 
க�E?பா�E ப�தியாக அறிவ*+க?ப�E�ள0. ேமDப� 
பாதி+க?ப�ட வா.Eக� தவ*ர ெத"காசி ேகா�டா�சி$ 
தைலவ. அவ.கள�" தைலைமய*/ 17.05.2020 அ"3 
வண*க.க� மD3 வ*யாபா-க� ச�க�கbட" நைடெபDற 
��ட$தி/ இAநகரா�சி ப�திய*/ உ�ள 28 வா.Eகள�/ சில 
தள.Uகைள வழ�கி கைடக� சி3வண*க நி3வன�க�, 
அரd மD3 தன�யா. நி3வன�க� ஆகியவDறிைன இய+க 
அHமதி+க?ப�E�ள0. ேம
 31.05.2020 வைர ஊரட�� 
ெதாட.A0 ந>�+க?ப�E�ள0. மா8�மி� பாரத ப*ரதம., 
QதலைமRச. மD3 ெத"காசி மாவ�ட ஆ�சி$தைலவ. 
அவ.க� இAநக.ப�திய*/ ஊரட�� கால�கள�/ 
அ$தியாவசிய ெபா&�க� வா�க வ >�ைட வ*�E ெவள�ேய 
வ& ெபா0ம+க� க�டாயமாக Qககவச அண*ய 
ேவ8E என உ$திரவ*�E�ளா.க�. 
              இAநகரா�சி ப�திய*/ அ$தியவசிய ெபா&�க� 
வா�க வ >�ைட வ*�E ெவள�ேய வ& ெபா0ம+க� 
Qககவச அண*யாம/ வ&பவ.கb+� கீC+க8டவா3 
அபராத ெதாைக வ*தி+க ம"ற$தி" ஒ?�த
+� 
ைவ+க?பEகிற0. 

1. Qககவச அண*யாம/ வ& ெபா0ம+கb+� அபராத -  
I.100 (நப. ஒ"3+�) 

2. வண*க நி3வன�கள�" உ-ைமயாள. மD3 

பண*யாள.க� Qககவச அண*யாம/ பண*யாDறி  
வAதா/ அபராத                                       -   I.100 
(நப. ஒ"3+�) 

3. ெபா0 இட�கள�/ எRசி/ 0?ப*னா/ அபராத           -   
I.50 (நப. ஒ"3+�) 

ஒ?�த/ 
வழ�க? 
ப�ட0 



 1405 ெபா&�.5 

  இAநகரா�சி+��ப�ட ப�திகள�/ கடAத ஆ8E ஏDப�ட 

ப&வ மைழய*" காரணமாக சாைலக� மிகU ேசதமைடA0 

காண?பEவதா
, நக.ப�திகள�/ ��E+��ந>. தி�ட$தி" Sல 

�ழாFக� பதி$0 Å�E+ ��ந>. இைண?�க� வழ�க?ப�E�ளத" 

காரணமாக அைன$0 ப*ரதான சாைலக� மD3 ெத&+கb 

ேசதமைடA0 உ�ளதா
 ஒ&�கிைணAத நக.?�ற ேமபா�E 

Qகைம தி�ட$தி" (IUDM)  2020-2021" கீC சாைல? பண*க� 

ேமDெகா�ள மதி?பGEக�  I. 885.00  இல�ச$தி/ தயா. 

ெசFய?ப�E�ள0. ேமDக8ட தி�ட$தி" கீC அ�டவைணய*/ 

உ�ள பண*கைள ேமDெகா�வதDகான நிதிைய அரசிடமி&A0 Ql 

மா"யமாக ெபறU, அதDகான நி.வாக அHமதிைய வழ��மா3 

ேக�E நகரா�சி நி.வாக ஆைணய. அவ.கb+� க&$0& அH?ப 

ம"ற$தி" அHமதி+� ைவ+க?பEகிற0.  

வ              
எ8 

பண* வ*பர தா.சா
ைல 

ந>ள (மf) 

தா.சா
ைல 

அகல 
(மf) 

மதி?பGE 
I. 

(இல�ச) 

1 இAநகரா�சி+��ப�ட 
உர+கிட�� Qத/ 
வ >ரQைடயா. ேகாவ*/ 
ெச/
 சாைல வைர 
தா.சாைல மD3 
தைரவழி?பால 
அைம$த/ 
 

2600.00 4.00 200.00 

2 இAநகரா�சி+��ப�ட 
அFயா�ர ெச/
 
�3+� சாைல, 
ெசா+கேப- 
�ள$திD� ெச/
 
பாைதய*/ தா.சாைல 
அைம$த/ 

3250.00 4.00 200.00 

3 இAநகரா�சி+��ப�ட 
Qட�கியா. ெச/
 
பாைதய*/ தா.சாைல 
அைம$த/ 

3150.00 4.20 200.00 

4 இAநகரா�சி+��ப�ட 
மன+காUைடயா. 
ேகாவ*/ 
g£lh§Fs«,bjh©lk‹dh®

Fs« ெச/
 
பாைதய*/ தா.சாைல 
மD3 தைர 
வழி?பால 
அைம$த/ 
 

2350.00 4.00 200.00 

5 இAநகரா�சி+��ப�ட 
ெச���ள Qத/ 
பா?பா" �ள வைர 
ெச/
 பாைதய*/ 
தா.சாைல அைம$த/ 

1450.00 4.00 85.00 

 ெமா$த 12800  885.00 

அHமதி+க? 
ப�ட0. 



(ந.க.எ8.2883/2020/இ1) 
 

 1406  
ெபா&� .6 

        இAநகரா�சி+��ப�ட ப�திகள�/ கடAத ஆ8E ஏDப�ட 
ப&வ மைழய*" காரணமாக சாைலக� மிகU ேசதமைடA0 
காண?பEவதா
, நக.ப�திகள�/ ��E+��ந>. தி�ட$தி" Sல 
�ழாFக� பதி$0 Å�E+ ��ந>. இைண?�க� வழ�க?ப�E�ளத" 
காரணமாக அைன$0 ப*ரதான சாைலக� மD3 ெத&+கb 
ேசதமைடA0 உ�ளதா
 தமிCநாE ãiyahd நக.?�ற சாைலக� 
ேமபா�E தி�ட (TNSUDP) 2020-2021" கீC I.1141.00 இல�ச$தி/ 
சாைல?பண*க� ேமDெகா�ள மதி?பGEக� 1141.00 இல�ச$தி/ தயா. 
ெசFய?ப�E�ள0. ேமDக8ட தி�ட$தி" கீC அ�டவைணய*/ 
உ�ள பண*கைள ேமDெகா�வதDகான நிதிைய அரசிடமி&A0 Ql 
மா"யமாக ெபறU, அதDகான நி.வாக அHமதிைய வழ��மா3 
ேக�E நகரா�சி நி.வாக ஆைணய. அவ.கb+� க&$0& அH?ப 
ம"ற$தி" அHமதி+� ைவ+க?பEகிற0.  
 
வ.              
எ8 

 
           பண* வ*பர 

தா.சா
ைல 
ந>ள 
(மf) 

தா.சா
ல 

அகல 
(மf) 

மதி?பGE 
I. 

இல�ச
 

1 இAநகரா�சி+��ப�ட 
வா.E 14 - காAதிபஜா., 
வா.E - 30 மா-யம" 
ேகாவ*/ ெத&, வா.E - 
29 அரசர� வ*நாயக. 
ேகாவ*/ ெத&, வா.E-14 
சிதபர வட+� ெத&, 
வா.E - 22 ஊரண* 
ெத"வட/ ெத&, 
காய*ேத மி/ல$ ேமD� 
1, 2, 3, 4-வ0 
ெத&+கள�/ தா.சாைல 
அைம$த/ 

3200.00 5.40 200.00 

2 இAநகரா�சி+��ப�ட 
வா.E-32 
பா�+ேகாவ*/ சAைத 
ேராE கீC ப�தி, வா.E-
33 அFயா�ர 
ெமய*"ேராE, 
ஈPவர"ேகாவ*/ 
ெத"வட/ ெத&, 
மட$0$ெத&, 
ெச/லியம" ேகாவ*/ 
ெத&, ஈPவர" 
ேகாவ*/ ெத&, அ"ைன 
இAதிரா ெத&, 
அர8மைன 

4000.00 5.40 200.00 

அHமதி+க? 
ப�ட0. 



ெத&+கள�/ தா.சாைல 
அைம$த/  

3 இAநகரா�சி+��ப�ட 
வா.E 6, சி$தி வ*நாயக. 
ேகாவ*/ ெத&, 
அகPதிய. ேகாவ*/ 
ெத&, வா.E-4 சா"ேறா. 
நE$ ெத&, 
பா�ேகாவ*/ சAைத 
ேரா��" Q" ப�தி, 
வா.E-19, ச�கர 
வ*நாயக. ேகாவ*/ 
ெத&, நா�டா8ைம 
அ&ணாசல ெத&, 
வா.E-6 Q?�டாதி 
அம" ேகாவ*/ ெத&, 
வா.E 22 
காய*ேதமி/ல$ 1,2 வ0 
ெத&+கள�/ தா.சாைல 
அைம$த/ 

2600 6.40 200.00 

4 இAநகரா�சி+��ப�ட 
ரmம$ நக. ெத"வட/ 
ெத&, nkykªij – 

thiHkiyahW tiu 
தா.சாைல அைம$த/ 

1960.00 4.60 200.00 

5 இAநகரா�சி+��ப�ட 
வா.E 3, சிAதாமண* 
மயான ப�தி+� 
ெச/
 சாைல, வா.E 
4,5,6 ேமலரத வ >தி வா.E 
7 அ+ரஹார ெத&, 
ேதர� வ*நாயக. 
ேகாவ*/ கீC¥ப�தி - 
Q?�டாதி அம" 
ேகாவ*/வைர, ெச+க� 
ெத&+கள�/ தா.சாைல 
அைம$த/ 

2050.00 5.60 141.00 

6 இAநகரா�சி+��ப�ட 
உர+கிட�� ெச/
 
சாைலய*/ தா.சாைல 

k‰W« தE?� dவ. மD3 
அைம$த/  

2860.00 4.00 200.00 

 ெமா$த 16670.00  1141.00 
(ந.க.எ8.231/2020/இ1) 
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        இAநக-/ நைடெபD3 வ& ெகாேரானா தE?� 
பண*கைள ஆFU ெசFய, அ
வல.க� ெச/ல இAநகரா�சிய*/ 
ேபா0மான வாகன ஏ0 இ/ைல. இAநக-/ நைடெபD3 வ& 
கி-மி நாசின� ெதள�+� பண*, ெகாேரானா ைவரP பாதி$த, 
ேப-கா�டா/ அைட+க?ப�ட ெத&+கள�/ உ�ள ெபா0 ம+கb+� 
ேதைவயான அ�?பைட வசதிக� ெச"றைடவைத ஆFU ெசFத/, 
ெகாேரானா பாதி$தவ.கைள ஆFU ெசFத/, ெகாேரானா 
பாதி$தவ.கள�" ெதாட.ப*/ இ&Aதவ.கைள க8டறித/, நக-/ 
oFைம?பE$0 பண*கைள ஆFU ெசFத/ ெத"காசி மாவ�ட 
ஆ�சி$தைலவ. ஆFU+ ��ட ேபா"ற பண*கb+� dகாதார 

அHமதி+க? 
ப�ட0. 



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

                                                                       
 
                                                                                     
 

அ
வல&+� வாகன வசதி இ/ைல. ேமDக8டவா3 ெகாேரானா 
ைவரP தE?� பண*கைள ஆFU ெசFய dகாதார அ
வல&+� 
தினச- வாடைக அ�?பைடய*/ வாகன அம.$தி+ ெகா�ளU 
வாகன$திDகான எ-ெபா&� நகரா�சிய*" Sல வழ�கிடU 
ேதாராய ெசலவ*ன I.1.00 இல�ச$திD� ம"ற அHமதி 
ேவ8ட?பEகிற0.  

  அ
வலக �றி?� : ம"ற அHமதி+கலா. 
                                (ந.க.எ8.884/2020/எR1)  
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  �ள�ய��� நகரா�சி இர8டா நிைல நகரா�சி 

ஆ�. 55.166 ச0ர கிேலா மf�ட. பர?பளU ெகா8ட இAநகரா�சிய*/ 
33 வா.Eக� அைமA0�ளன. ெமா$த 2580 ெத&வ*ள+�க� உ�ள0. 
ேமDப� ெத&வ*ள+�கைள பராம-+க ஒ& மி"கப*யாள. மD3 
ஒ& மி"கப* உதவ*யாள. பண*�-A0 வ&கி"றன.. ேமDப� 2580 
ெத&வ*ள+�கைள பராம-?� பண*ேமDெகா�ள 4 மி"கப*யாள. 
மD3 4 மி"கப* உதவ*யாள. ேதைவ?பEவதா
 நகரா�சி 
Sல ெத&வ*ள+� பண*ேமDெகா8டா/ அதிக ெசலவ*ன 
ஆ�வதா
, தன�யா. Sல பராம-?� பண* ேமDெகா�ள 
இAநக.ம"ற த>.மான எ8.507, நா�.31.08.2012/ அHமதி+க?ப�E 
ெச"ைன நகரா�சி நி.வாக ஆைணய. அவ.கb+� ப*ேரரைண 
சம.?ப*+க?ப�E ெச"ைன நகரா�சி நி.வாக ஆைணய. அவ.கள�" 
க�த ந.க.எ8.45490/2012/�.ஒ.1, நா�.27.08.13-"ப� அHமதிq 
வழ�க?ப�E�ள0.     இAநக. ம"ற$ த>.மான எ8.1336, 
நா�.28.01.2020-"ப� தி&ெந/ேவலி rக�கா எல+�-க/P தன�யா. 
நி3வன$தி" Sல 16-12-2019 Qத/ 15.06.2020 வைர பண*ேமDெகா�ள 
ேவைல உ$திரU 28.01.2020-/ வழ�க?ப�E ெத&வ*ள+� இய+�த/ 
மD3 பராம-?� பண* ந/ல Qைறய*/ எsவ*தமான �கா& 
இ"றி ேமDெகா�ள?ப�E வ&கி"ற0. ேமDப� உ$திரU 15.06.2020 
உட" ஆ3 மாத�க� Q�வைடகிற0. எனேவ ேமDப� பண* 
ெபா0ம+கள�" அ$தியாவசியமான பண* எ"பதா/ ெபா0ம+கள�" 
நல"க&தி 2014-2015-/ ெத&வ*ள+� இய+�த/ மD3 பராம-?� 
பண* ஏDகனேவ அHமதி+க?ப�ட வ*ைல வ*கித$தி" அ�?பைடய*/ 
16.06.2020 Qத/ 15.12.2020 வைர ேமDெகா�ள ெதாட.A0 காலந>��?� 
மD3 ESCO அரd தன�யா. மய அQ/பE$0 ப�ச$தி/ 
காலந>��?� ர$0 ெசFய?பE எ"ற நிபAதைனகb+��ப�E 
ேமDப� தி&ெந/ேவலி rக�கா எல+�-க/P நி3வன$தி" 
Sல பண*க� ேமDெகா�ளU, அதDகான ெசலவ*ன$ைத நகரா�சி 
வ&வாF நிதிய*லி&A0 ேமDெகா�ளU ம"ற$தி" அHமதி 
ேவ8ட?பEகிற0.  
(ந.க.எ8.0205/2020/இ2 ) 

அHமதி+க? 
ப�ட0. 


