
                                                                                                   

     நகரா�சி அ
வலக, 
     �ள�ய���, 
     நா�.14.12.2020. 

சாதாரண ��ட 
  

           �ள�ய��� நகரா�சி ம!ற#தி! சாதாரண ��ட 2020- வ%ட 
�சப' மாத 16.12.2020- ேததி �த!கிழைம மாைல 4.00 மண,-� 
தன�அதிகா/ அவ'க� தைலைமய,0 ம!ற ��ட அர�கி0 ைவ#1 
நைடெப3. 
 

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

 

Date of 
Council 

Decision No. Subject in Agenda Decision of Council 

16.12.2020 
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ெபா%�.1 
            இ8நக'ம!ற# த9'மான எ;.1545, நா�.11.12.2020-!ப� 
இ8நகரா�சி ப�திய,0 சிற=� சாைல தி�ட 2020-21-! கீ? 
@.1541.00 இல�ச மதி=பA��0 சாைல பண,க� ேமBெகா�ள 
அCமதி ெபற=ப�ட1. ெச!ைன நகரா�சி நி'வாக ஆைணய' 
அவ'கள�! ெசய0Dைற ஆைண க�த எ;.20557/2020/இ3, 
நா�.14.12.2020-!ப� 2020-21 ஆ ஆ;H சிற=� சாைல (SRP) 
தி�ட#தி! கீ? நகரா�சி நி'வாக மB3��ந9' வழ�க0 
1ைற அரL ெசயலாள' அவ'கள�! க�த எ;.20557/2020/இ3, 
நா�.11.12.2020-!ப� �ள�ய��� நகரா�சி-� @.15.41 ேகா� 
ஒ1-கீH ெசNய=ப�H�ள1. அதி0 சிற=� சாைல தி�ட 
மா!ய நிதி @.13.10 ேகா�O, நகரா�சி ப�கள�=� ெதாைக 
@.2.31 ேகா�O ெச!ைன நகரா�சி நி'வாக ஆைணய' 
அவ'கள�! க�த#தி0 கீ?-க;டஅ�டவைணய,0 
க;H�ளவா3 நிதி ஒ1-கீH ெசNய=ப�H�ளைத 
ம!ற#தி! பா'ைவ-� ைவ-க=பHகிற1.  
(ந.க.எ;.2888/2020/இ1) 

வ.              
எ; 

பண, வ,பர 
மதி=பAH @. 
(இல�ச) 

1 

இ8நகரா�சி-��ப�ட வா'H 14 - 
கா8திபஜா', ஆ'.எR.ேக.ப,.ேராH, 
வா'H 13, ச�கர வ,நாயக' ேகாவ,0 
ெத%,  வா'H-14 சிதபர வட-� ெத%, 
வா'H - 22 ஊரண, ெத!வட0 ெத%, 
வா'H 19, நா�டா;ைம அ%ணாசல 
வ,நாயக' ேகாவ,0 ெத%, 
ெல=ைபசா�ர ெத% (ஊரண, ேமB� 
ப�தி) 

200.00 

2 

இ8நகரா�சி-��ப�ட வா'H-32 
பா�-ேகாவ,0 ச8ைத ேராH கீ? 
ப�தி, வா'H-33 அNயா�ர 
ெமய,!ேராH, ஈRவர!ேகாவ,0 
ெத!வட0 ெத%, மட#1#ெத%, 
ெச0லியம! ேகாவ,0 ெத%, 
ஈRவர! ேகாவ,0 ெத%, அ!ைன 

200.00 

அCமதி-க= 
ப�ட1 



இ8திரா ெத%, அர;மைன 
ெத%-கள�0 தா'சாைல அைம#த0 
  

3 

இ8நகரா�சி-��ப�ட வா'H 4, 
சா!ேறா' நH# ெத%, வா'H-21, 
காய,ேதமி0ல# ேமB� ெத%, வா'H 
30, மா/யம! ேகாவ,0 ெத%, வா'H 
21, காய,ேதமி0ல# 1, 2வ1 ெத%-க�, 
வா'H 6, D=�டாதியம! ேகாவ,0 
ெத%, வா'H 18, கீழ=ப�ள�வாச0 
ெத%-கள�0 தா'சாைல அைம#த0 

200.00 

4 

இ8நகரா�சி-��ப�ட வா'H 11, 
ேமலம8ைத ெத%,  வாைழமைலயா3 
ேரா��! D!ப�தி, 10வ1 ெத%, 
வா'H 5, சா!ேறா' வட-� ெத%, 
வா'H 6, L8தரவ,நாயக' ேகாவ,0 
ெத%, ெகா0லகபள#தா' �3-� 
ெத%, கா�Hநாய-க! ெத%,  ஓைட# 
ெத% (ச=பழ-கார' ெத%),   வா'H 28, 
பா�ேகாவ,0 ச8ைத ேரா��! 
D!ப�திய,0  தா'சாைல மB3 
ேபவ'ப,ளா- சாைல அைம#த0. 

200.00 

5 

இ8நகரா�சி-��ப�ட வா'H 6, 
நய,னா' ெத%, வா'H 5, 
வ,.ேக.ஆ'.நக' 1வ1 ெத%, வா'H 3, 
அேப#கா' 9வ1 ேமல# ெத%, 
அேப#கா' 9வ1 ெத%, அேப#கா' 
3, 8வ1 ெத%-க�, வா'H 18, �1மைன 
1 ெத%, வா'H 17, காலா� 
நH#ெத%-கள�0 (இமாCேவ0 
நக') தா'சாைல மB3 ேபவ'ப,ளா- 
சாைல அைம#த0 

141.00 

6 
இ8நகரா�சி-��ப�ட உர-கிட�� 
ெச0
 சாைலய,0 தா'சாைல 

மB3 தH=� Lவ' அைம#த0  
200.00 

7 

இ8நகரா�சி-��ப�ட 
வ;ணா81ைற ப�தி-� ெச0
 
பாைதய,0 தா'சாைல, தH=�XLவ' 
மB3 தைரவழி=பால அைம#த0 

200.00 

8 

இ8நகரா�சி-��ப�ட வா'H 28, 
சிதபர வ,நாயக' ேகாவ,0 
ெத!வட0 ெத%, வா'H 26, கBபகவ 9தி 
ெத%-க�, ரYம# நக', அ/ய 
பZசம!னா' �ள ெச0
 பாைத, 
வா'H 21, அ%8ததிய' ெத!வட0 
ெத%, வா'H 13, ச;DகL8தர 
வ,நாயக' ேகாவ,0 ெத%-கள�0 
தா'சாைல அைம#த0 

200.00 

ெமா#த 1541.00 
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ெபா%�.2 
            �ள�ய��� நகரா�சி ெபா1Lகாதார=ப,/[ 
திட-கழி[ ேமலா;ைம பண, வாகன TN-76-W-1784-0 கிள'X 
ப,ேள� கவ' ெச� அெசப,ள� ப_1 ஏBப�டதா0 அதைன 
ச/ெசN1 வழ��மா3 தி%.இராேஜ8திர!, ஓ�Hந' அறி-ைக 

அCமதி-க= 
ப�ட1 



சம'=ப,#1�ளா'. எனேவ அதBகான ெசல[# ெதாைக 
@.16,800/-ைய நகரா�சி வ%வாN மB3 
aலதனநிதிய,லி%81 வழ�க ம!ற#தி! அCமதி 
ேவ;ட=பHகிற1. (ந.க.எ;.3263/2020/எX1) 
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ெபா%�.3 
             �ள�ய��� நகரா�சி bNைம இ8தியா தி�ட, 
தி%ெந0ேவலி ம;டல#தி0 உ�ள 19 நகரா�சிகள�0 
கள=பண,யாள'கைள தன�யா' வழி நியமன ெசN1 
bNைம இ8தியா தி�ட= பண,கைள ேமBெகா�ள வ,/வான 
தி�ட மதி=பAH  தயா' ெசNO ெபா%�H த�தி வாN8த 
நி3வன#திைன ேத'[ ெசNத
-கான ஒ=ப8த=��ள� ேகார 
ம;டல அ
வலக aல வ,ளபர ெசNய=ப�ட1. 
ேமBப� வ,ளபர ெசNத வைக-� நகரா�சி நி'வாக 
ம;டல இய-�ந', தி%ெந0ேவலி அவ'கள�! க�த 
ந.க.எ;.1815/2020/ஆ2, நா�.19.10.2020-!ப� இ8நகரா�சிய,! 
ப��#ெதாைக கைடயந0c' நகரா�சி-� @.4453/-ைய 
நகரா�சி வ%வாN நிதிய,லி%81 வழ�கிட ம!ற#தி! 
அCமதி ேவ;ட=பHகிற1. 
 

அCமதி-க= 
ப�ட1 
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ெபா%�.4 
          �ள�ய��� நகரா�சி ெபா1Lகாதார=ப,/[ 
திட-கழி[ வாகன TN-76-Y-0217-0 ப,ளா�பா' ப_1 
ஏBப�டதா0 அதைன ச/ெசN1 வழ��மா3 
தி%.G.மா/ய=ப!, ஓ�Hந' அறி-ைக சம'=ப,#1�ளா'. 
எனேவ அதBகான ெசல[# ெதாைக @.28,000/-ைய (@பாN 
இ%ப#ெத�டாய,ர ம�H) நகரா�சி வ%வாN மB3 
aலதனநிதிய,லி%81 வழ�க ம!ற#தி! அCமதி 
ேவ;ட=பHகிற1. (ந.க.எ;.3476/2020/எX1) 
 

அCமதி-க= 
ப�ட1 
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ெபா%�.5 
            �ள�ய��� நகரா�சி ெபா1Lகாதார=ப,/[ 
வாகன TN-76-Y-0217 திட-கழி[ �=ப' வாகன#திB� 01.01.2021-
0 த�திXசா!3 D�வைடவதா0 வாகன#தி0 உ�ள 
ப_1கைள கீ?-க;ட உதி/ பாக�க� ெபா%#தி ச/ெசNய 
ேவ;Hெமன தி%.மா/ய=ப!, ஓ�Hந' அறி-ைகைய ஏB3 
இ=பண, ேமBெகா�ள ஏBபH உ#ேதச ெசலவ,ன @.62,000/- 
(@பாN அ3ப#தி இர;டாய,ர ம�H)ைய 
ெபா1நிதிய,லி%81 வழ�கிட அCமதி ேவ;ட=பHகிற1. 

1. வா�ட' ச'வ 9R ெசN1 கிfR அ�#த0, 
2. ஆய,0 ப,0ட' மாBறி இ!ஜி! ஆய,0, கீ' ஆய,0, 

கிர[! ஆய,0, ப,ேர- ஆய,0, ைஹ�ரான�- ஆய,0, 
�0ட! ஆய,0 மாB3த0, 

3. 4-வ 90 ேப/� மாBறி கிfR ேப-கி� ெசNத0, 
4. 4-வ 90 ப,ேர- சிலி;ட' மாB3த0, 
5. கிள'X ப,ேள� மB3 ப,ேளவ 90 /� மாB3த0, 
6. ெபய,;� அ�#1 எ_#1-க� எ_1த0, 
7. ைஹ�ரான�- ஆய,0 ச0ீ மாB3த0, 

அCமதி-க= 
ப�ட1 



 

8. ெச0= ேமா�டா' ச'வ 9R ெசN1, வய/� ெச-க= 
ெசNத0, 

9. இ!ஜி! வா�ட' கல' மாB3த0, 
10. ேடா'லா- �R மாB3த0 

அ
வலக �றி=� : 
        ேமBக;ட ேமா�டா' வாகன#தி0 ஏBப�H�ள 
ப_1கைள ச/ெசNதிட[, பண, ேமBெகா�ள[ 
உ#ேதச ெசல[ ெதாைக @.62,000/- (@பாN 
அ3ப#திெர;டாய,ர ம�H) நகரா�சி ெபா1 
நிதிய,லி%81 வழ�கலா. 
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ெபா%�.6 
             �ள�ய��� நகரா�சி இர;டா நிைல நகரா�சி 
ஆ�. 55.166 ச1ர கிேலா மi�ட' பர=பள[ ெகா;ட 
இ8நகரா�சிய,0 33 வா'Hக� அைம81�ளன. ெமா#த 2580 
ெத%வ,ள-�க� உ�ள1. ேமBப� ெத%வ,ள-�கைள 
பராம/-க ஒ% மி!கப,யாள' மB3 ஒ% மி!கப, 
உதவ,யாள' பண,�/81 வ%கி!றன'. ேமBப� 2580 
ெத%வ,ள-�கைள பராம/=� பண, ேமBெகா�ள 4 
மி!கப,யாள' மB3 4 மி!கப, உதவ,யாள' 
ேதைவ=பHவதா
, நகரா�சி aல ெத%வ,ள-� பண, 
ேமBெகா;டா0 அதிக ெசலவ,ன ஆ�வதா
, தன�யா' 
aல பராம/=� பண, ேமBெகா�ள இ8நக'ம!ற த9'மான 
எ;.507, நா�.31.08.20120 அCமதி-க=ப�H ெச!ைன நகரா�சி 
நி'வாக ஆைணய' அவ'கள�! க�த 
ந.க.எ;.45490/2012/�.ஓ.1, நா�.27.08.13-!ப� அCமதிO 
வழ�க=ப�H�ள1. இ8நக'ம!ற# த9'மான எ;.1408, 
நா�.20.05.2020-!ப� தி%ெந0ேவலி jக�கா எல-�/-க0R 
தன�யா' நி3வன#தி! aல 16.06.2020 Dத0 15.12.2020 வைர 
பண, ேமBெகா�ள ேவைல உ#திர[ 11.06.20200 வழ�க=ப�H 
ெத%வ,ள-� இய-�த0 மB3 பராம/=� பண, 
ந0லDைறய,0 எkவ,தமான �கா% இ!றி 
ேமBெகா�ள=ப�H வ%கி!ற1. ேமBப� உ#திர[ 15.12.2020 
உட! ஆ3 மாத�க� D�வைடகிற1. எனேவ ேமBப� பண, 
ெபா1ம-கள�! அ#தியாவசியமான பண, எ!பதா0 
ெபா1ம-கள�! நல! க%தி 2014-2015-0 ெத%வ,ள-� 
இய-�த0 மB3 பராம/=� பண, ஏBகனேவ 
அCமதி-க=ப�ட வ,ைல வ,கித#தி! அ�=பைடய,0 16.12.2020 
Dத0 31.03.2021 வைர ேமBெகா�ள ெதாட'81 காலந9��=� 
ெசNதிட[ மB3 ESCO அரL தன�யா' மய அம0பH#1 
ப�ச#தி0 காலந9��=� ர#1 ெசNய=பH எ!ற 
நிப8தைனகo-��ப�H ேமBப� தி%ெந0ேவலி jக�கா 
எல-�/க0R நி3வன#தி! aல பண,க� 
ேமBெகா�ள[, அதBகான ெசலவ,ன#ைத நகரா�சி 
வ%வாN நிதிய,லி%81 ேமBெகா�ள[ ம!ற#தி! 
அCமதி ேவ;ட=பHகிற1. (ந.க.எ;.1271/2020/இ2) 
 

அCமதி-க= 
ப�ட1 



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


