
                                                                                                   

நகரா�சி அ
வலக, 
�ள�ய���, 
நா�.12.06.2020. 

சாதாரண ��ட 
 

           �ள�ய��� நகரா�சி ம!ற#தி! சாதாரண ��ட 2020- வ%ட மாத 
16.06.2020- ேததி ெச(வா)கிழைம மாைல 4.00 மண-.� தன�அதிகா0 
அவ1க� தைலைமய-2 ம!ற ��ட அர�கி2 ைவ#3 நைடெப5. 
 
 
                                        தன�அ
வல1 (ம) ஆைணயாள1,  

    �ள�ய��� நகரா�சி 
                                                                                

Date of 
Council 

Decision No. Subject in Agenda 
Decision of 

Council 

 1409 ெபா%�.1 
            ெத!காசி மாவ�ட ஆ�சி#தைலவ1 அவ1கள�! 
ஆ)9. �றி:� எ<.01/2020, நா�.15.06.20202 ஒ%�கிைண@த 
பழ���ய-ன1 ேமபா�A# தி�ட#தி! கீC (CTDP) 
(Comprehensive Tribal Development Program) �ள�ய��� நகரா�சி 
வா1A எ<.2-2 ேகா�டமைலயா5 மைலய�வார#தி2 
அைம@3�ள பழ���ய-ன1 ��ய-%:ப-2 ேசதமைட@த 
வ WAக� மX5 மி!வ-ள.�கைள சரீைம.க9, அ���ள 
�ழ@ைதகள�! பா3கா:� நல! க%தி அ�க!வா� க��ட 
அைம.க உ0ய Z!ெமாழி9கைள அ[:ப- ைவ.�மா5 
ெத0வ-#3�ளா1. அதன�:பைடய-2 ேமXக<ட தி�ட#தி! 
கீC பண-க� ேமXெகா�ள தயா1 ெச)ய:ப�ட மதி:ப\A 
].24.00 இல�ச#திX� மாவ�ட ஆ�சி#தைலவ1 அவ1கள�! 
நி1வாக அ[மதி ெபற ம!ற அ[மதி ேவ<ட:பAகிற3. 
(ந.க.எ<.1231/2020/இ1)   
 

அ[மதி.க: 
ப�ட3 

 1410 ெபா%�.2 
             2019-2020- ஆ<A.� �ள�ய��� நகரா�சி.� 
ேதைவயான ப�வ�க�, பதிேவAக�, எa3 ெபா%�க� 14.03.2019- 
ேததி வ-ைல.� ெபற:ப�A அ
வலக உபேயாக#திX� 
பய!பA#த:ப�A�ள3. தXேபா3 கீC.க<டவா5 பதிேவAக�, 
ப�வ�க�, எa3 ெபா%�க� இ%:ப-2 உ�ள3. �ள�ய��� 
நகரா�சி ப�திய-2 கட@த 25.03.2020 Zத2 நாள3 வைர 49 நப%.� 
ெகாேரானா ைவரb ெதாX5 பாதி.க:ப�A சிகிcைச ெபX5 
தி%ப-d�ளன1. இ@நக02 ெகாேரானா ைவரb ெதாX5 
பாதி.க:ப�A�ளதா2 அைன#3 ெத%.கைளd அைட.க:ப�A 
21576 ��ய-%:�கள�
 தினZ கா)cச2, சள� மX5 இ%ம2 
ேபா!ற ெகாேரானா ைவரb அறி�றி உ�ளனவா? எ!பைத 
க<டறிய ெகாேரானா ப�வ 1500 எ<ண நக2 எA#3 
பண-யாள1க� gல க<டறிd பண- நைடெபX5 வ%கி!ற3. 
ேமXக<ட பண- ெதாட1பாக நகரா�சி நி1வாக ஆைணய1, ெச!ைன, 
மாவ�ட ஆ�சி#தைலவ1, ெத!காசி மX5 நகரா�சி நி1வாக ம<ட 
இய.�ந1, தி%ெந2ேவலி ஆகிய அ
வலக�கh.� தினZ 
Z!ேனXற அறி.ைக அ[:ப:பAவதX� �Aதலாக ப�வ�க�, 

அ[மதி.க: 
ப�ட3 



பதிேவAக�, எa3 ெபா%�க� ேதைவ:பAகி!ற3. 
  இ@நகரா�சிய-! பய!பா��X� ேதைவயான 
கீC.க<ட ப�வ�க�, பதிேவAக�, எa3 ெபா%�க� மX5 
கண-ன� உபேயாக ெபா%�க� நகரா�சி வ%வா) மX5 gலதன 
நிதிய-2 வ-ைல.� ெபற9 அதXகான ேதாராய ெசலவ-ன ].5.00 
இல�ச#திX� ம!ற அ[மதி ேவ<ட:பAகிற3.    

வ. 

எ<. 
ெபா%�கள�! வ-பர 

தXேபா3 இ%:� 

பதிேவ��2 உ�ள 

இ%:� வ-பர 

தXேபா3 6 

மாத#திX� 

ேதைவயான 

வ-பர 

1 A4 Size Paper இ2ைல 100 0 
2 Legal Size Paper இ2ைல 10 0 
3 1 �ய1 ேநா�A இ2ைல 30 எ<ண 

4 2 �ய1 ேநா�A இ2ைல 30  எ<ண 

5 ML Register  20 எ<ண 20 எ<ண 

6 தபா2 கவ1 9 X 4  200 எ<ண 200 எ<ண 

7 தபா2 கவ1 10 X 4  250 எ<ண 200 எ<ண 

8 தபா2 கவ1 11 X 5  இ2ைல 500 எ<ண 

9 பைச:பா��2 300 ML  இ2ைல 2 Dazan 

10 i2 க<A  1 Dazan 2 Dazan 

11 Flab  இ2ைல 5 பா.க� 
12 ைப2  Pad  50 எ<ண 100 எ<ண 

13 bேடப-ள1 ெமஷி! 

ெப0ய3  

3 எ<ண 1 பா.b 

14 bேடப-ள1 ெமஷி! 

சிறிய3 

6 எ<ண 1 பா.b 

15 bேடப-ள1 ப-! 

ெப0ய3   

இ2ைல 1 பா.b 

16 bேடப-ள1 ப-! 

சிறிய3   

இ2ைல 1 பா.b 

17 �!ேட. இ2ைல 25 க�A 
18 gAதா�  360 எ<ண 1000 எ<ண 

19 Deposit Register MF No 94 4 எ<ண 10 எ<ண 

20 Advance Register MF No94 2 எ<ண 5 எ<ண 

21 T.A Bill form 100 எ<ண 100 எ<ண 

22 3:�ர9 பண-யாள1 

வ%ைக:பதிேவA  

20 எ<ண 30 எ<ண 

23 தபா2 பகீ1மான 

பதிேவA  

1 எ<ண 1 எ<ண 

24 Stamp Pad(Sumal)  4 எ<ண 1 Dazan 

25 Stamp Pad(Large)  3 எ<ண 1 Dazan 

26 Stamp Pad INK Blue Colour  4 எ<ண 1 Dazan 

27 Pencil இ2ைல 10 Dazan 

28 Stock Register இ2ைல 5 எ<ண 

29 த!பதிேவA இ2ைல 20 எ<ண 

30 M-Book 25 Page 50 எ<ண 50 எ<ண 

31 M-Book 50 Page 25 எ<ண 25 எ<ண 



32 M-Book 100 Page 25 எ<ண 25 எ<ண 

33 LIR Register  3 எ<ண 3 எ<ண 

34 Building Application Register  2 எ<ண 3 எ<ண 

35 ��நW1 ெபய1 

மாXற:பதிேவA 

2 எ<ண 1 எ<ண 

36 சி5 நW1 கழி.� 

ரச3ீக� 

60000 எ<ண 100000 

எ<ண 

37 மல கழி.� 

ரச3ீக� 

20000 எ<ண 100000 

எ<ண 

38 Payment  Book   1 எ<ண 3 எ<ண 

39 Receipts Book 1 எ<ண 1 எ<ண 

அ
வலக �றி:�  :- ம!ற அ[மதி.கலா 
                                                                         (ந.க.எ<.1028/2020/ப-4) 

 
 1411 ெபா%�.3 

       2019-2020 ஆ<A.� �ள�ய��� நகரா�சி.� 
ேடான1க� மX5 கண-ன� உபேயாக: ெபா%�க� 14.03.2019- 
ேததி வ-ைல.� ெபற:ப�A அ
வலக உபேயாக#திX� 
பய!பA#த:ப�A�ள3. தXேபா3 கீC.க<டவா5 
ேடான1க� மX5 கண-ன� உபேயாக: ெபா%�க� இ%:ப-2 
உ�ள3.   

    �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய-2 கட@த 26.03.2020 
Zத2 ெகாேரானா ைவரb பரவ- வ%வதா2 நகரா�சி 
நி1வாக ஆைணய1, ெச!ைன, மாவ�ட ஆ�சி#தைலவ1 
மX5 நகரா�சி நி1வாக ம<டல இய.�ந1, தி%ெந2ேவலி 
அவ1கh.� Z!ேனXற அறி.ைக தினZ அ[:ப:ப�A 
வ%வதா
, இ@நக02 உ�ள 20576 வ WAகள�
 
உ�ளவ1கள�2 ெகாேரானா ைவரb அறி�றி க<டறிd 
பண- நைடெப5வதா2 இ@நகரா�சி.� �Aதலாக கண-ன� 
ெபா%�களான ேடான1க� ேதைவயானதாக உ�ள3. 
   இ@நகரா�சிய-! பய!பா��X� ேதைவயான 
கீC.க<ட ேடான1க� மX5 கண-ன� உபேயாக ெபா%�க� 
நகரா�சி வ%வா) மX5 gலதன நிதிய-2 வ-ைல.� 
ெபற9 அதXகான ேதாராய ெசலவ-ன ].7.50 இல�ச#திX� 
ம!ற அ[மதி ேவ<ட:பAகிற3.  

வ. 
எ
<. 

ெபா%�கள�! 
வ-பர 

தXேபா3 இ%:� 
பதிேவ��2 
உ�ள இ%:� 

வ-பர 

தXேபா3 6 
மாத#திX� 
ேதைவயான 

வ-பர 
1 88A - Toner இ2ைல 60  - எ<ண 
2 80A - Toner 3 10  - எ<ண 

3 201A – Tonar 

(Colour)  (HP) 
இ2ைல 5 - எ<ண 

4 131A – Tonar 

(Colur) (HP) 
இ2ைல 5 -  எ<ண 

5 Mouse 2 10 - எ<ண 

6 Electronices Key 
Board 

இ2ைல 10 -  எ<ண 

அ
வலக �றி:�  :- ம!ற அ[மதி.கலா 
                                                                          (ந.க.எ<.1029/2020/ப-4) 

அ[மதி.க: 
ப�ட3 



 

 1412 ெபா%�.4 
            �ள�ய��� நக02 நைடெபX5 வ% ெகாேரானா தA:� 
பண-கைள ேமXெகா�ள lகாதார அ
வல1 ெச2வதX� தினச0 
வாடைக அ�:பைடய-2 தன�யா1 வாகன அம1#தி. ெகா�ள த�தி 
வா)@த நி5வன�கள�டமி%@3 27.04.2020 அ!5 வ-ைல:��ள� 
ேகார:ப�ட#தி2 கீC.க<ட g!5 வ-ைல:��ள�க� 
வர:ெபX5�ளைத ம!ற#தி! பா1ைவ.�, Z�வ-X� 
ைவ.க:பAகிற3. 

வ. 
எ< 

நி5வன#தி! ெபய1 வ-ைல:��ள�ய-! வ-ைல 
வ-பர (நா� ஒ!5.�) 

1 ஹ0nரண- �ராவ2b, 
10வ3 ெத%, 
தி.நா.�3.��, 
�ள�ய���. 

(எ0ெபா%� நW�கலாக) 
டாடா lேமா – ].1000/-  
டாடா இ<�ேகா – ].1250/- 

2 ஆசbீ �ராவ2b 
ஏெஜ!சிb, 
28, வட.� ரதவ Wதி, 
�ள�ய���. 

(எ0ெபா%� நW�கலாக) 
டாடா lேமா – ].1500/- 
டாடா இ<�ேகா – ].1100/- 

3 ஈகி� �ராவ2b,  
52, ேப%@3 நிைலய,  
�ள�ய���. 

(எ0ெபா%� நW�கலாக) 
டாடா lேமா – ].1350/- 
டாடா இ<�ேகா – ].1000/- 
ெடாேய�டா இ!ேனாவா – 
].1750/- 

        ேமXக<ட g!5 வ-ைல:��ள�கள�2 வ0ைச எ<.1-2 உ�ள 
ஹ0nரண- �ராவ2b, 10வ3 ெத%, தி.நா.�3.��, �ள�ய��� 
நி5வன#தி! வ-ைல:��ள� �ைறவாக உ�ளைத ம!ற 
அ[மதி.கலா. (ந.க.எ<.884/2020/எc1) 
 

அ[மதி.க: 
ப�ட3 

 1413 ெபா%�.5 
           இ@நகரா�சி ெபா3lகாதார:ப-09 டப1 ப-ேளச1 
வாகன TN-76-W-1784-.� 16.06.2020-2 த�திசா!5 
Z�வைடவதா2 வாகன#தி2 உ�ள பa3கைள கீC.க<ட 
உதி0 பாக�க� ெபா%#தி ச0 ெச)ய ேவ<Aெமன 
தி%.எb.இராேஜ@திர! ஓ�Aந1 அறி.ைகைய ஏX5 இ:பண- 
ேமXெகா�ள ஏXபA உ#ேதச ெசலவ-ன ].65,785/- (]பா) 
அ5ப#ைத@தாய-ர#3 எavX5 எ<ப#ைத@3 ம�A) 
ெபா3நிதிய-லி%@3 வழ�கிட அ[மதி ேவ<ட:பAகிற3. 

1. ைர� ைசA வ W2 bட� அ: ெச� �திய3 மாX5த2. 
2. சாய-!� ெச.க: ெச)த2  
3. 4 வ W2 கிwb ேப.கி� ெச)த2 
4. ��க1 ஒ1.b பா� & ேகப-! Zaவ3 
5. E-Oil, G-Oil, Groun-Oil, Hy-Oil, B-Oil, Kool-Oil, Stering Oil – மாX5த2 
6. Oil �ஸ2 ப-2ட1 மாX5த2 
7. கிள1c சிலி<ட1 டா: & பா�ட �திய3 மாX5த2 
8. ேகப-! ேடா1 லா. �திய3 மாX5த2 
9. ைலயன1 ேவைல ெச)த2 

அ[மதி.க: 
ப�ட3 



10. வா�ட1 ச1வ Wb ெச)3 கிwb அ�#த2 
11. வாகன Zaவ3 ெபய-<�� ெச)3 எa#3.க� 

எa3த2, 
12. Hy P.T.O. lவ-�c & ேஹாb மாX5த2 

அ
வலக �றி:�: 
                  ேமXக<ட ேமா�டா1 வாகன#தி2  
                  ஏXப�A�ள பa3 பண-கைள ச0ெச)திட9,  
                  பண- ேமXெகா�ள9, உ#ேதச ெசல9  
                  ெதாைக ].65,785/- (]பா)  
                  அ5ப#ைத@தாய-ர#3 எavX5  
                  எ<ப#ைத@3 ம�A) நகரா�சி  
                  ெபா3நிதிய-லி%@3 வழ�கலா. 
                  (ந.க.எ<.1153/2020/எc1   

 1414 ெபா%�.6 
          இ@நகரா�சி ெபா3lகாதார:ப-09 திட.கழி9 
வாகன TN-76-W-1784.� �திய ேப�ட0 வா�கி வழ��ப� 
தி%.இராேஜ@திர! ஓ�Aந1 அறி.ைக ெச)3�ளா1. 
அதXகான உ#ேதச ெசலவ-ன ].11,000/- (]பா) 
பதிேனாராய-ர ம�A) ெபா3நிதிய-லி%@3 வழ�கிட 
அ[மதி ேவ<ட:பAகிற3.   
              அ
வலக �றி:�: ம!ற அ[மதி.கலா.      
                               (ந.க.எ<.1152/2020/எc1) 

அ[மதி.க: 
ப�ட3 

 1415 ெபா%�.7 
            இ@நகரா�சி ெபா3lகாதார:ப-09 டப1 ப-ேளச1 
வாகன TN-76-0216-.� த�திcசா!5 பa3 நW.� பண-கைள 
ேமXெகா�வதX� த�தி வா)@த நி5வன�கள�டமி%@3 
04.06.2020 அ!5 ஒ:ப@த:��ள� ேகார:ப�டதி2 கீC.க<ட 
இர<A ஒ:ப@த:��ள�க� வர:ெபX5�ளைத ம!ற#தி! 
பா1ைவ.�, Z�வ-X� ைவ.க:பAகிற3. 

வ. 
எ< 

நி5வன#தி! ெபய1 
மX5 Zகவ0 

ஒ:ப@த:��ள�ய-
! வ-ைல வ-பர 

]. 
1 �l@தர ேமா�டா1 

ஒ1.b, 
தி%ெந2ேவலி. 

].59,620/- 

2 �வ-நாயகா ேமா�டா1 
ஒ1.b, 
அபாசZ#திர. 

].54,915/- 

      ேமXக<ட இர<A ஒ:ப@த:��ள�கள�2 வ0ைச எ<.2-
2 உ�ள �வ-நாயகா ேமா�டா1 ஒ1.b நி5வன#தி! 
ஒ:ப@த:��ள� �ைறவாக உ�ள3. அைத ம!ற 
அ[மதி.கலா. ெபா3 lகாதார அவசர அவசிய க%தி 
தன�அ
வல1 அவ1கள�! அ[மதி ெபX5 நடவ�.ைக 
ேமXெகா<டைதd ம!ற அ[மதி.கலா. 
(ந.க.எ<.957/2020/எc1) 
 

அ[மதி.க: 
ப�ட3 

 1416 ெபா%�.8 
           �ள�ய��� நகரா�சிய-! ெபா3 lகாதார:ப-0வ-! �திய 
TATA மின� வாகன�க� 6 எ<ண�கh.� ஆய-2க� மாXற 
மX5 வா�ட1 ச1வ Wb ெச)ய:ப�ட3. கீC.க<ட வாகன 

அ[மதி.க: 
ப�ட3 



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

                                                                       

 

                                                                                     

 

ஒ!5.� ].1305/- வ Wத 6 வாகன�கh.� ].7830/- ெசல9 
ெச)ய:ப�A�ள3. ப-!வ%மா5 

1) TN-79 F-6160 = Rs.1305/- 
2) TN-79 F-6126 = Rs.1305/- 
3) TN-79 F-6123 = Rs.1305/- 
4) TN-79 F-6172 = Rs.1305/- 
5) TN-79 F-7906 = Rs.1305/- 
6) TN-79 F-7942 = Rs.1305/- 

             ேமXக<ட வாகன�கh.� ].7,830/- ஓ�Aந1 
தி%.எb.இராேஜ@திர! அவ1களா2 ேநர�யாக ெசல9 
ேமXெகா�ள:ப�A�ள3. ேமXக<ட ெதாைக ].7,830/- வழ�க ம!ற 
அ[மதி ேவ<ட:பAகிற3. 
 

 1417 ெபா%�.9 
           இ@நகரா�சி 3வ.க:ப�ள� ெத!ன�@திய ெச��@த1 
மாகாண ச�க#திX� பா#திய:ப�ட நகரா�சி 3வ.க:ப�ள� 
ெமய-! பஜா02 இய�கி வ%வதா2 அதXகான வாடைக ேம 
2019 Zத2 ஏ:ர2 2020 வைர மாத ].4250/- (]பா) 
நா!காய-ர#3 இ%vXறி ஐப3 ம�A) (4250x12=51000) (]பா) 
ஐப#ேதாராய-ர ம�A) சZதாய தைலவ1 தி%.க.ப-cைசயா 
எ!பவ%.� க2வ- நிதி கண.கிலி%@3 ெசல9 ெச)ய 
ம!ற அ[மதி.கலா. (ந.க.எ<.1261/2020/சி1) 
 

அ[மதி.க: 
ப�ட3 


