
                                                                                                   

நகரா�சி அ
வலக, 
�ள�ய���, 
நா�.30.10.2020. 

சாதாரண ��ட 
  

           �ள�ய��� நகரா�சி ம!ற#தி! சாதாரண ��ட 2020- வ%ட 
நவப' மாத 03.11.2020- ேததி ெச*வா+கிழைம மாைல 4.00 மண/0� 
தன�அதிகா2 அவ'க� தைலைமய/3 ம!ற ��ட அர�கி3 ைவ#4 
நைடெப5. 
 

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

 

Date of 
Council 

Decision No. Subject in Agenda Decision of Council 

3.11.2020 
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ெபா%�.1 
            �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய/3 இய:ைக 
இட'பா;களா
 ம:5 ��;0��ந<' தி�ட#தி! =ல 
�ழா+ பதி#த3 பண/ய/னா
 ேசத>:5�ள சாைலகைள 
2020-2021 ஆ ஆ?; சிற@� சாைல# தி�ட#தி! கீB (SRP) 
பண/க� ேம:ெகா�ள F.400.00 இல�ச#தி3 மதி@பG;க� 
தயா' ெச+ய@ப�;�ள4. ேம:க?ட சாைல பண/கைள 
F.400.00 இல�ச#தி3 ேம:ெகா�ள ேவ?�H�ளதா
, 
இIநகரா�சிய/3 நிதிநிைல ேபா4மானதாக இ3லாததா
 
ேம:ப� பண/கைள 2020-2021 ஆ ஆ?; சிற@� சாைல 
தி�ட#தி! கீB (SRP) அரசி! >J மா!ய# ெதாைகய/3 
ேம:ெகா�ள நி'வாக அKமதி வழ�க ேவ?� தி�ட@ 
ப/ேரரைண ம:5 மதி@பG;க� அK@ப ம!ற#தி! அKமதி 
ேவ?ட@ப;கிற4. 

வ.  
எ? 

பண/ வ/பர 

மதி@பG�;# 
ெதாைக 

(F.இல�ச#தி3
) 

1 

இIநகரா�சி0��ப�ட 
வ?ணாI4ைற ப�தி0� 
ெச3
 பாைதய/3 தா'சாைல, 
த;@�MNவ' ம:5 
தைரவழி@பால அைம#த3 

200.00 

2 

இIநகரா�சி0��ப�ட வா'; 28, 
சிதபர வ/நாயக' ேகாவ/3 
ெத!வட3 ெத%, வா'; 26, 
க:பகவ <தி ெத%0க�, ரQம# 
நக', அ2ய பRசம!னா' �ள 
ெச3
 பாைத, வா'; 21, 
அ%Iததிய' ெத!வட3 ெத%, 
வா'; 13, ச?>கNIதர 
வ/நாயக' ேகாவ/3 ெத%0கள�3 
தா'சாைல அைம#த3 

200.00 

அKமதி0க@ 
ப�ட4 



ெமா#த 400.00 
(ந.க.எ?.2888/2020/இ1) 
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ெபா%�.2 
            �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய/3 ெட�� கா+Mச3 
த;@� >!ெனMச20ைக நடவ�0ைக ேம:ெகா�ள நகரா�சி 
நி'வாக ஆைணய', ெச!ைன அவ'க� 300 வ <��:� ஒ% DBC 
பண/யாள'க� பய!ப;#தி ெகா�ள ெத2வ/0க@ப�;�ள4. 
ேம
 இIநகரா�சி ப�திய/3 19,489 வ <;க� உ�ளன. எனேவ 
ேம:க?ட வ <;கZ0� 67 DBC பண/யாள'க� 
ேதைவ@ப;கிற4. ேம:ப� 67 
DBC பண/யாள'க� அ0ேடாப' 2020 >த3 �சப' 2020 வைர 
உ�ள =!5 மாத கால#தி:� பய!ப;#தி0 ெகா�ள\, 
அத:கா� ெசல\# ெதாைக F.16,93,760/-0� ம!ற#தி! 
அKமதி0� ைவ0க@ப;கிற4.  
(ந.க.எ?.1199/2020/எM1) 

SI.No. Month No. of 
DBC 

Days Amount Rs. 

1 October 2020 67 27 5,78,880 

2 November 2020 67 25 5,36,000 

3 December 2020 67 27 5,78,880 

Total  16,93,760 
 

அKமதி0க@ 
ப�ட4 
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ெபா%�.3 
          �ள�ய��� நகரா�சிய/3 t+ைம இIதியா 
இய0க#தி3 திட0கழி\ ேமலா?ைம தி�ட#தி! கீB ம#திய 
அரசா3 வழ�க@ப; Garbage Free City 0கான =!5 ந�ச#திர 
அ�கீகரா ெபற ேதைவயான நடவ�0ைக ேம:ெகா�ள\, 
நம4 நகரா�சிய/ைன Garbage Free City) 3 Star Ranking) யாக 
அறிவ/0ைக ெச+ய தினச2 நாள�தழி3 அறிவ/@� ெச+4 
ெபா4ம0கள�! க%#திைன ெப:5 இ5தி ெச+ய\ 
அத:கான அைன#4 ெசலவ/ன#தி:� ம!ற அKமதி 
ேவ?ட@ப;கிற4. 
(ந.க.எ?.2922/2020/எM1) 

அKமதி0க@ 
ப�ட4 
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ெபா%�.4 
           �ள�ய��� நகரா�சி ெபா4Nகாதார@ப/2\ 
திட0கழி\ ேமலா?ைம தி�ட டப' ப/ேளச' ப/! 30 
எ?ண ப/ளா�பார ம:5 ைச; தக;க� பJ4 
ஏ:ப�;�ளைத ச2ெச+ய உ#ேதச ெசல\# ெதாைக 
F.3,50,000/-ைய நகரா�சி ெபா4நிதிய/லி%I4 ெசலவ/ட 
ம!ற#தி! அKமதி ேவ?ட@ப;கிற4. (ந.க.எ?.3030/2020/எM1) 
 

அKமதி0க@ 
ப�ட4 
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ெபா%�.5 
            இIநகரா�சி0��ப�ட வா'; 8, >@�டாதியம! 
ேகாவ/3 ெத%வ/3 உ�ள நகரா�சி 4வ0க@ப�ள�ய/3 
�;த3 வ�@பைற க��ட க�;வத:� 1141/30.10.2019- 
ேததிய த<'மான, க�த ந.க.எ?.3351/2019/இ1, நா�.30.10.2019-
!ப� ஒ@பIத@��ள� ேகார@ப�ட#தி3 13.11.2019- ேததி 
வர@ெப:ற இ% ஒ@பIத@��ள�கள�3 1190/28.11.2019- ேததிய 
த<'மான#தி!ப� தி%.க.>ன�யா?� எ!பவ%0� பண/ 
உ#தர\ வழ�க@ப�ட4. ஆனா3 அIத இட#தி3 ேதைவயான 
இடவசதி இ3லாத காரண#தா3 ப�ள�0க��ட#ைத 
மா:றியைம#4 அேத மதி@பG��3 அேத ஒ@பIதகார' =ல 
க:பகவ <தி ெத%வ/3 உ�ள பJதைடIத ெபா40கழி@ப/ட#ைத 
இ�#4 அ@�ற@ப;#தி வ/�; அIத இட#தி3 �தியதாக 
க:பகவ <தி நகரா�சி 4வ0க@ப�ள� க��ட க�ட இடமா:ற 
ெச+ய@ப�;�ளைத ம!ற#தி! பா'ைவ0�, >�வ/:� 
ைவ0க@ப;கிற4. 
(ந.க.எ?.3351/2019/இ1) 
 

அKமதி0க@ 
ப�ட4 
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ெபா%�.6 
        இIநகரா�சி அ
வலக பய!பா��3 உ�ள 30 ேகவ/ஏ 
ெஜனேர�ட' இயIதிர பJதைடI4�ளதா3 இIநகரா�சி 
அ
வலக#தி3 மி!சார இ3லாத ேநர�கள�3 ேம:ப� 
இயIதிர இய0க >�யாத நிைலய/3 உ�ளதா3 ஆய/3, 
ஆய/3 ப/3ட' ம:5 |ச3 ப/3ட' �தியதாக மா:ற ெச+ய 
ேவ?� இ%@பதா3 இIநகரா�சி ெபா4@பண/ 
ேம:பா'ைவயாள' ம:5 நகரா�சி ெபாறியாள' அவ'கள�! 
அறி0ைகய/! அ�@பைடய/3 ேம:ப� பண/ய/ைன 
ேம:ெகா�ள\, அத:கான உ#ேதச ெசல\#ெதாைக F.5692/-
0�, இIநகரா�சி ெபா4நிதிய/! கீB ேம:ெகா�ள\ 
ம!ற#தி! அKமதி ேவ?ட@ப;கிற4. 
(ந.க.எ?.3225/2020/இ2)              

அKமதி0க@ 
ப�ட4 
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ெபா%�.7 
             இIநகரா�சி ப�திய/
�ள வா'; எ?.1 >த3 
வா'; எ?.33 வைர உ�ள 164 சி5மி!வ/ைச@ப�கள�3 
ஏ:ப; பJ4க� நகரா�சி அ
வலக, ப�ள�க� ம:5 
ெபா40கழி@ப/ட�கள�3 உ�ள  மி!ேமா�டா'க� பJ4கைள 
ச2 ெச+த3 பண/0� இ*வ
வலக ந.க.எ?.2803/2020/இ2, 
நா�.14.10.2020-!ப� ஒ@பIத@��ள� ேகார@ப�; 29.10.2020 
அ!5 ெபற@ப�ட இர?; வ/ைல@��ள�கைள பா'ைவய/�; 
�ைறIத ஒ@பIத@��ள�ய/ைன >�\ ெச+ய ம!ற#தி! 
அKமதி0� ேவ?ட@ப;கிற4. 

வ.       
எ
? 

ஒ@பIதகார' வ/பர 
ஒ@பIத
@��ள� 
ெதாைக 

சதவ <த# 
ெதாைக 

சதவ <த 
மதி@பG�ைட 
வ/ட அதிக 

�ைற\ 
1 பா.அIேதாண/, 

நகரா�சி 
ஒ@பIதகார', 
�ள�ய���. 

839237 (+) 1933.40 
0.23 சதவ <த 

அதிக. 

அKமதி0க@ 
ப�ட4 



2 இ.அரச0கன�, 
நகரா�சி 
ஒ@பIதகார', 
�ள�ய���. 

837247 (-) 56.60 
0.01 சதவ <த 

�ைற\. 

        ேம:க?டவா5 உ�ள இர?; ஒ@பIத@��ள�கள�3 
வ2ைச எ?.2-3 உ�ள இ.அரச0கன�, நகரா�சி 
ஒ@பIதகார2! �ைறIத ஒ@பIத@��ள�ய/ைன ம!ற 
அKமதி0கலா. 
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ெபா%�.8 
            இIநகரா�சி ப�திய/
�ள வா'; எ?.1 >த3 
வா'; எ?.33 வைர உ�ள ��ந<' வ/நிேயாக ம:5 
பப/� ெமய/! �ழா+கள�3 பகி'மான0 �ழா+ AC, PVC, GI 
ம:5 DI பகி'மான0 �ழா+கள�3 ஏ:ப; உைட@� ம:5 
அைட@�க� ச2 ெச+த3 பண/0� இ*வ
வலக 
ந.க.எ?.2803/2020/இ2, நா�.14.10.2020-!ப� ஒ@பIத@��ள� 
ேகார@ப�; 29.10.2020 அ!5 ெபற@ப�ட இர?; 
வ/ைல@��ள�கைள பா'ைவய/�; �ைறIத 
ஒ@பIத@��ள�ய/ைன >�\ ெச+ய ம!ற#தி! அKமதி0� 
ேவ?ட@ப;கிற4.  

வ.       
எ? 

ஒ@பIதகார' 
வ/பர 

ஒ@பIத@ 
��ள� 

ெதாைக 

சதவ <த
# 

ெதா
ைக 

சதவ <த 
மதி@பG�ைட 
வ/ட அதிக / 

�ைற\ 
1 பா.அIேதாண/, 

நகரா�சி 
ஒ@பIதகார', 
�ள�ய���. 

875348 
(+) 

2518.49 
0.29 சதவ <த 

அதிக. 

2 இ.அரச0கன�, 
நகரா�சி 
ஒ@பIதகார', 
�ள�ய���. 

872732 (-) 97.51 
0.01 சதவ <த 

�ைற\. 

        ேம:க?டவா5 உ�ள இர?; ஒ@பIத@��ள�கள�3 
வ2ைச எ?.2-3 உ�ள இ.அரச0கன�, நகரா�சி 
ஒ@பIதகார2! �ைறIத ஒ@பIத@��ள�ய/ைன ம!ற 
அKமதி0கலா. 
 

அKமதி0க@ 
ப�ட4 
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ெபா%�.9 
              ெத!காசி மாவ�ட ஆ�சி#தைலவ' அவ'கள�! 
16.09.2020 ேததிய ெகாேரானா ெதா:5 பர\வ4 சமIதமான 
ஆ+\0��ட#தி3 �ள�ய��� நக'ப�திய/3 உ�ள அரN 
ம%#4வமைனய/3 ெகாேரானா ெதா:5 (ேகாவ/�-19) 
பாதி0க@ப�ட நப'கZ0� பராம2@� ைமய 
அைம0க@ப�;�ள4 என\, ேம:ப� ேகாவ/�-19 ைமய#தி3 
உ�ள ேநாயாள�கZ0� =!5 ேவைளH உண\ ம:5 
�ள�ய��� நகரா�சி =ல சி:5?� வழ�கிட\ 
உ#திரவ/ட@ப�;�ள4. அதன�@பைடய/3 இIநக' அரN 
ம%#4வமைனய/3 24.09.2020 >த3 ெத!காசி மாவ�ட 
ஆ�சி#தைலவ' அவ'கள�! ெசய3>ைற ஆைண 
எ?.24/5270/2020, நா�.13.05.2020-!ப� ஒ% நாைள0� ஒ% 

அKமதி0க@ 
ப�ட4 



ேநாயாள�0� =!5 ேவைள உண\, இர?; ேவைள 
சி:5?�H (F.245/-0� மிகாம3) வழ�க\, அத:கான 
ெசலவ/ன#ைத நகரா�சி வ%வா+ ம:5 =லதன நிதிய/3 
ெசலவ/ட\ ம!ற#தி! அKமதி ேவ?ட@ப;கிற4. 
(ந.க.எ?.0884/2020/எM1)  
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மாவ�ட ஆ�சி#தைலவ', ெத!காசி அவ'கள�! 01.10.2020- 
ேததிய ஆ+\0��ட உ#திரவ/3 �ள�ய��� நகரா�சி 
எ3ைல0��ப�ட ப�திகள�3 Nமா' 18 இட�கள�3 02.10.2020 
அ!5 �ள�ய��� நகரா�சி நி'வாக>, ெபா4 Nகாதார 
ம:5 ேநா+#த;@� ம%I4# 4ைறHஇைணI4 இலவச 
ெதா:றா ேநா+க� க?டறிH சிற@� >கா நட#த 
ேவ?; என\, இத:கான அைன#4 ெசலவ/ன# 
ெதாைகைய நகரா�சி நி'வாக =ல ேம:ெகா�ள 
ேவ?; என\ ெத2வ/0க@ப�;�ள4. அதன�@பைடய/3 
இIநக23 ேம
 18 இட�கள�3 நைடெப5 ெதா:றா 
ேநா+க� க?டறிH >காமி3 பண/யா:றிய ம%#4வ'க�, 
ெசவ/லிய'க�, நகரா�சி பண/யாள'க�, ெகாN@�J ஒழி@� 
பண/யாள'க� ம:5 அமராவதி பாராெம�0க3 க3�2 
மாணவ/க� ஆக ெமா#த 218 நப'கZ0� காைல உண\, 
ேதந<', சி:5?� ம:5 பழரச த�க ேஹா�ட3, 
�ள�ய��� =ல ெப:5 வழ�கிய வைக0� F.25070/-H, 
சிற@� >காமி:� ேதைவயான ெதா:றா ேநா+ க?டறிH 
>கா சமIதமான வ/ளபர ேபன'க� அ%? ஆ@ெச� 
ப/ர�, �ள�ய��� =ல 18 எ?ண தயா' ெச+த வைக0� 
F.7200/-H சிற@� >கா சமIதமான வ/ளபர ேநா�|� 
�ள�ய��� பழன�ய@ப! ப/ர� =ல 5000 எ?ண 
அMச�#த வ0� F.7200/-H ஆக ெமா#த F.39470/- வ%வா+ 
ம:5 =லதன நிதிய/3 ெசலவ/ட ம!ற அKமதி 
ேவ?ட@ப;கிற4. (ந.க.எ?.0884/2020/எM1) 
 

அKமதி0க@ 
ப�ட4 

 1531 

ெபா%�.11 
              �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய/3 ெகாேரானா 
ைவர� த;@� பண/0காக இIநக23 உ�ள அரN 
ம%#4வமைனய/3 உ�ள தன�ைம@ப;#4 ைமய#தி3 
உ�ள ேநாயாள�கZ0� உண\ வழ��வத:� த�தி 
வா+Iத நி5வன�கள�டமி%I4       21.09.2020 அ!5 
வ/ைல@��ள� ேகார@ப�டதி3 கீB0க?ட =!5 
வ/ைல@��ள�க� வர@ெப:5�ள4. 
 

வ. 
எ? 

நி5வன#தி! 
ெபய' 

வ/ைல@��ள�ய/! வ/பர 
(GST உ�பட) 

1 

த�க ேஹா�ட3, 
உ2ைமயாள', 
11, ெமய/! ேரா;,  
�ள�ய���. 

 

 
வ. 
எ
? 

வ/பர 
உண\@ 
ெபா%� 
வ/பர 

வ/ைல 
F. 

ெமா

F

அKமதி0க@ 
ப�ட4 



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

1 காைல 
இ�லி-5, 
வைட-1, 
ேதந<' - 1 

50 

19
5 

2 மதிய சா@பா; 80 

3 இர\ 

இ�லி – 
5, 
வைட - 
1 

50 

4 

காைல 
11 மண/, 
மாைல 4 
மண/ 

சி:5?
� 

தலா - 
15 

 

2 

அ0 ஷயா 
ேஹா�ட3, 
உ2ைமயாள', 
11, ெமய/! ேரா;, 
�ள�ய���. 
 
 

வ. 
எ
? 

வ/பர 
உண\@ெபா%

� வ/பர 
வ/ைல 

F. 
ெமா#த

1 காைல 
இ�லி-5, 
வைட-1, 
ேதந<' - 1 

50 

2 மதிய சா@பா; 83 

3 இர\ 
இ�லி – 5, 
வைட - 1 

62 

4 

காைல 
11 மண/, 
மாைல 
4 மண/ 

சி:5?� தலா - 25 

 

3 

ராரா� 
ேஹா�ட3, 
உ2ைமயாள', 
11, ெமய/! ேரா;, 
�ள�ய���. 

வ. 
எ
? 

வ/பர 
உண\@ெபா%

� வ/பர 
வ/ைல 

F. 
ெமா#த 

F. 

1 காைல 
இ�லி-5, 
வைட-1, 
ேதந<' - 1 

60 

225 

2 மதிய சா@பா; 85 

3 இர\ 
இ�லி – 5, 
வைட - 1 

60 

4 

காைல 
11 மண/, 
மாைல 4 
மண/ 

சி:5?� 
தலா - 

20 

 

     ேம:க?ட =!5 வ/ைல@��ள�கள�3 வ2ைச எ?.1-3 
உ�ள த�க ேஹா�ட3 உ2ைமயாள', 11, ெமய/! ேரா;, 
�ள�ய��� உணவக#தி! வ/ைல@��ள� �ைறவாக உ�ள4. 
ேம:க?ட �ைறIத வ/ைல@��ள� அள�#4�ள உ�ள த�க 
ேஹா�ட3 உ2ைமயாள', 11, ெமய/! ேரா;, �ள�ய��� 
உணவக#தி! வ/ைல@��ள�ைய ம!ற அKமதி0� 
ைவ0க@ப;கிற4. (ந.க.எ?.0884/2020/எM1) 
 
 


