
                                                                                                   

     நகரா�சி அ
வலக, 
     �ள�ய���, 
     நா�.17.05.2021. 

சாதாரண ��ட 
  

           �ள�ய��� நகரா�சி ம"ற$தி" சாதாரண ��ட 2021- வ&ட ேம 
மாத 21.05.2021- ேததி ெவ�ள�)கிழைம மாைல 4.00 மண-)� தன�அதிகா/ 
அவ0க� தைலைமய-1 ம"ற ��ட அர�கி1 ைவ$2 நைடெப4. 
 

                                                          தன�அ
வல0 (ம) ஆைணயாள0,  
          �ள�ய��� நகரா�சி                                                                               

 

Date of 
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Decision No. Subject in Agenda Decision of Council 
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ெபா&�.1 
             �ள�ய��� நகரா�சி)� பா$திய8ப�ட வா09 
எ;.28, ச0ேவ வா09 B-1 உ�ள காலிய-ட$தி1 
உ�க�டைம8� ம?4 இைடெவள� நிர8�த1 நிதி (IGFF 2015-
16) தி�ட$தி" கீF G.200.00 இல�ச மதி8பH��1 24 IJைம 
பண-யாள0கK)கான ��ய-&8�க� க�� 
L�)க8ப�9�ள2. 
             இMவ
வலக Nகாதார அ
வல0 ம?4 Nகாதார 
ஆJவாள0 03.02.2021 ஆ ேததிய அறி)ைகய-"ப� கீF)க;ட 
IJைம பண-யாள0கK)� 01.06.2021  ேததி Lத1 
��ய-&8�க� கீF)க;ட நிபPதைனகK)��ப�9 ஒ2)கீ9 
ெசJயR, அத?கான வாடைகைய சமPத8ப�ட 
பண-யாள/" ஊதிய$தி1 மாத மாத ப-�$த ெசJயR 
ம"ற அTமதி ேவ;ட8ப9கிற2. 
 
ேகா�ட – I 
  

வ. 
எ;

. 

பண-யாள0 ெபய0 ம?4 
பதவ- 

அைற 
எ; 

1 தி&.சி.ேசக0, த/ெப.சி$திர" Black – B - 3 

2 
தி&.வ W.கேணச", 

த/ெப.வ Wர�$திர" 
Black – B - 6 

3 
தி&.ெச.ச�கர நாராயண", 

த/ெப.ெச1வராX 
Black – A - 4 

4 தி&.த.NேரY, த/ெப.த�க Black – C - 2 

5 
தி&மதி.ப$திரகாள�, 

த/ெப.L&ேகச" 
Black – C - 3 

 
ேகா�ட – II 
  

வ. பண-யாள0 ெபய0 ம?4 அைற எ; 

அTமதி)க8 
ப�ட2 



எ;
. 

பதவ- 

1 தி&.கேணச", த/ெப.ேச0வார" Black – B - 5 

2 தி&.மாடசாமி, த/ெப.ச"னாசி Black – A - 5 

3 தி&.ேபZசிய8ப", த/ெப.கணபதி Black – B - 4 

4 தி&.மா/ேவ1, த/ெப.கட?கைர Black – B - 2 

5 தி&.பா[க0, த/ெப.ெச1ல8பா Black – C - 6 

6 தி&.க;ண", த/ெப.மாடசாமி Black – B - 1 

7 
தி&மதி.மா/யமா", 
த/ெப.மாடசாமி 

Black – C - 4 

8 
தி&மதி.மாலதி, 
த/ெப.மா/ய8ப" 

Black – C - 1 

9 தி&.ேசக0, த/ெப.நWரா$2 Black – A - 1 

நிபPதைனக� 

1. த�கK)� ஒ2)கீ9 ெசJய8ப�ட ��ய-&8ப-" 
க�டைம8ைப நகரா�சி ஆைணயாள0 அTமதிய-"றி 
மா?றிைம)க) �டா2. 

2. ஒ2)கீ9 ெசJய8ப�ட ��ய-&8�)� எMவ-த ேசதL 
ஏ?ப9$த) �டா2. 

3. ��ய-&8ப-1 ஏேதT ேசத ஏ?ப9$த8ப�டாேலா, 
க�டைம8ைப மா?றியைம)க8ப�டாேலா த�கK)� 
ஒ2)கீ9 ெசJய8ப�ட ��ய-&8� உ$திரR ர$2 
ெசJய8ப9. ேம
 அதனா1 ஏ?ப9 அைன$2 
இழ8�கைள^ த�கள�டமி&P2 வ_லி)க8ப9. 

4. த�கK)� ஒ2)கீ9 ெசJய8ப�ட ��ய-&8�)கான 
மி"க�டண$ைத த�கள2 ெசாPத ெசலவ-1 
ெச
$த8பட ேவ;9. 

5. த�கK)� ஒ2)கீ9 ெசJய8ப�ட ��ய-&8�)� 
ேதைவயான நகரா�சி ��நW0 இைண8ப-?கான 
க�டண$ைத த�க� ெசாPத ெசலவ-1 நகரா�சி)� 
ெச
$த8பட ேவ;9. 

6. த�கK)� ஒ2)கீ9 ெசJய8ப�ட ��ய-&8ப-ைன 
ேவ4 நப&)� வாடைக)ேகா, ேவ4 எPத வ-த$தி
 
ேவ4 நப0 பய"ப9$தேவா அTமதி இ1ைல. 

7. த�கK)� ஒ2)கீ9 ெசJய8ப�ட ��ய-&8�)� 
ெசா$2வ/ ம?4 �8ைப வ/ த�கள2 ெசாPத 
ெசலவ-1 நகரா�சி)� ெச
$த8பட ேவ;9. 

8. த�கK)� ஒ2)கீ9 ெசJய8ப�ட ��ய-&8ப-ைன 
ஆைணயாள0 அவ0க� காலி ெசJய உ$திரவ-�டா1 
எMவ-த உ/ைம^ ேகாராம1 காலி ெசJ2 வ W�ைட 
நகரா�சிய-ட ஒ8பைட)க8பட ேவ;9. 

9. த�கK)� ஒ2)கீ9 ெசJய8ப�ட ��ய-&8ப-1 
ப`2க� ஏ?ப�டா1 ப`2 நW)க ெசJய 
��ய-&8ப-ைன காலி ெசJய உ$திரவ-9ப�ச$தி1 
காலி ெசJ2 நகரா�சிய-ட ஒ8பைட)க8பட ேவ;9. 

10. த�கK)� ஒ2)கீ9 ெசJய8ப�ட ��ய-&8ைப 



தா�க� ஓJR ெப4வத?� L"ன0 நகரா�சிய-1 
ஒ8பைட)க8பட ேவ;9. 

       ேம?க;ட நிபPதைனகைள மb4ப�ச$தி1  
த�கK)� ஒ2)கீ9 ெசJய8ப�ட ��ய-&8� உ$திரவ-ைன 
ர$2 ெசJவ2ட" ஏ?ப9 அைன$2 இழ8ப-ைன 
த�கள�டமி&P2 வ_1 ெசJய8ப9. 
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ெபா&�.2 
           இPநகரா�சி ப�திய-1 ெத&வ-ள)� இய)�த1 
ம?4 பராம/8� பண-க� ேம?ெகா�ள இMவ
வலக 
ந.க.எ;.2805/2020/இ2, நா�.09.02.2021-1 ெத/வ-$2�ளவா4 
ெச"ைன, ெசJதி ம)க� ெதாட0� 2ைற ெவள�ய-�9 ஆைண 
எ;.1340 / ஒ8பPத8��ள� / வ-ளபர 2021, நா�.23.02.2021-"ப� 
�ள�ய��� நகரா�சி மி"னc ஒ8பPத8��ள� அறிவ-8ப-ைன 
மாநில அளவ-1 தமிFநா9 பதி8� நம2 �ர�சி$தைலவ- 
அமா தினச/ தமிF நாள�தழி1 24.02.2021 அ"4 வ-ளபர 
ெசJதைம)� ெதாைக G.36000/- ம?4 மாநில அளவ-1 
தமிFநா9 பதி8� ைபனா"சிய1 எ)[ப-ர[ தினச/ ஆ�கில 
நாள�தழி1 வ-ளபர ெசJதைம)� ெதாைக G.2550/- ம�9, 
அத?கான SGST@2.5% G.964/- ம?4 CGST@2.5% G.964/- 
ெமா$த G.36000+2550+964+964=40478/- ம�9 ப��ய1 எ;.10480, 
நா�.24.02.2021-"ப� ெதாைக வழ�க ேகா/^�ளா0. ேம?ப� 
இPநகரா�சி மி"னc ஒ8பPத8��ள� அறிவ-8ப-ைன தினச/ 
தமிF ம?4 ஆ�கில நாள�தFகள�1 வ-ளபர 
ெசJதைம)� ெதாைக G.40478/-ம�9 ெச"ைன ப-ைர� 
அ�வ0�ைடசி� நி4வன$தி?� வழ�கR, ேம?ப� 
ெதாைகய-ைன வ&வாJ ம?4 kலதன நிதிய-" கீF 
ேம?ெகா�ளR ம"ற$தி" அTமதி ேவ;ட8ப9கிற2. 
(ந.க.எ;.2805/2020/இ2) 
 

அTமதி)க8 
ப�ட2 
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ெபா&�.3 
            நகரா�சி நி0வாக ஆைணய0, ெச"ைன அவ0கள�" 
க�த ந.க.எ;.29280/2020/WB நா�.24.03.2021-1 இPநகரா�சி 
வ/வ_1 ம?4 ேசைவ ைமய இய�க ேதைவயான (V.P.N. 
Internet Connection) இைணய தளZேசைவ)� 01.04.2020 Lத1 
30.06.2020 வைர உ�ள கால�கK)� ெதாைக G.48,295/- ம?4 
01.07.2020 Lத1 30.09.2020 வைர உ�ள கால�கK)� ெதாைக 
G.48,295/- ம?4 01.10.2020 Lத1 31.12.2020 வைர உ�ள 
கால�கK)� ெதாைக G.48,295/-)� ஆக ெமா$த G.1,44,885/- 
ப-.எ[.எ".எ1. நி4வன$தி?� ெச
$த 
ெத/வ-)க8ப�9�ள2. இPநகரா�சி வ/வ_1 ேசைவ 
ைமய$தி" இைணயதள ேசைவ)� ெதாைலேபசி எ;.04636-
233221-)� 01.04.2020 Lத1 31.12.2020 வைர உ�ள கால$தி?� 
க�டண G.1,44,885/- ப-.எ[.எ".எ1., நி4வன$தி?� 
ெச
$தR, அத?கான ெசலவ-ன$ைத நகரா�சி வ&வாJ 
ம?4 kலதன நிதிய-1 ெசலவ-டR ம"ற அTமதி 
ேவ;ட8ப9கிற2. (ந.க.எ;.1313/2017/ப-4) 
 

அTமதி)க8 
ப�ட2 
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ெபா&�.4             
            �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய-1 த?ேபா2 ெட�� 
காJZச1 பரவ- வ&வதா1 த98� L"ெனZச/)ைக 
நடவ�)ைக ேம?ெகா�K ெபா&�9 ெகாN8�` ெகா1லி 
நாசின�யான Temephose 50% EC DBC பண-யாள0கைள ெகா;9 
ெகாN8�`)கைள க�98ப9$2வத?� ெட�� காJZச1 
பாதி)க8ப�ட ப�திகள�1 Indoor, Outdoor Fogging ெசJய8ப�9 
வ&கிற2. த?ேபா2 Fogging பண-)� ேதைவயான Phyrethrum 2% 
EC இ&8� �ைறவாக உ�ள2. எனேவ Phyrethrum 2% EC 200 
லி�ட0 தமிFநா9 ம&$2வ ேசைவக� கா08பேரஷ" 
லிமிெட� அவ0கள�" க�த எ;.003/M(P)/INSECT-
LARVI/TNMSC/2020-"ப� அTமதி ெப?ற நி4வன$திடமி&P2 
வா��வத?� உ$ேதச ெசலR$ ெதாைக G.3.00 (k"4 
ல�ச)-ைய நகரா�சி ெபா2நிதிய-லி&P2 ெசலவ-ட 
ம"ற$தி" அTமதி ேவ;ட8ப9கிற2. (ந.க.எ;.977/2021/எZ1) 
 

அTமதி)க8 
ப�ட2 

 1634 

ெபா&�.5 
            இPநகரா�சி ப�திய-1 உ�ள வா09 எ;.30, 74, 
ேவத)ேகாவ-1 ெத&வ-1 தி&.ந.ஆ4LகZசாமி, 
த/ெப.ந1ைலயா எ"பவ&)� ெசாPதமான ��ய-&8�)� 
�திய தாமிரபரண- ��9)��நW0 தி�ட$தி" கீF தமிFநா9 
��நW0 வ�கா1 வா/ய$தி" kல வழ�க8ப9 �திய 
��நW0 �ழாJ இைண8� வழ��மா4 ெச"ைன 
உய0நWதிம"ற ம2ைர கிைளய-1 வழ)� எ;.W.P(MD)No.7947 
of 2021 வழ)கிைன ெதா9$2�ளா0. �ள�ய��� நகரா�சி 
ஆைணயாளைர ப-ரதிவாதியாக ேச0$2 வழ)� 
ெதாட0P2�ளா0. ேம?க;ட வழ)கி1 நகரா�சி 
ஆைணயாள0 சா0பாக ெச"ைன உய0நWதிம"ற ம2ைர 
கிைள தி&.எ.ராஜராஜ", அரN வழ)கறிஞ0 ஆஜராகி 
அைன$2 நWதிம"ற நடவ�)ைககK ேம?ெகா�ளR, 
ேம?க;ட வழ)கி1 ஆஜரா� வைக)கான வழ)கறிஞ0 
க�டண G.10,000/- ம�9 ��நW0 நிதிய-" கீF 
ேம?ெகா�ளR ம"ற$தி" அTமதி ேவ;ட8ப9கிற2. 
(ந.க.எ;.0991/2021/இ2) 
 

அTமதி)க8 
ப�ட2 
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ெபா&�.6 
        2020-2021 ஆ;9)� �ள�ய��� நகரா�சி)� 

ேடான0க� ம?4 கண-ன� உபேயாக8 ெபா&�க� 26.05.2020 
ம?4 06.11.2020- ேததி வ-ைல)� ெபற8ப�9 அ
வலக 
உபேயாக$தி?� பய"ப9$த8ப�9�ள2. த?ேபா2 
ேடான0க� மிக)�ைறPத அளேவ இ&8ப-1 உ�ள2.   
    �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய-1 ெகாேரானா 
ைவர[ பரவ- வ&வதா1 நகரா�சி நி0வாக ஆைணய0, 
மாவ�ட ஆ�சி$தைலவ0  ம?4 நகரா�சி நி0வாக ம;டல 
இய)�ந0, ஆகிய அ
வலக�கK)� L"ேன?ற அறி)ைக 
தினL அT8ப8ப�9 வ&வதா
, இPநக/1 உ�ள 
அைன$2 வ W9கள�
 உ�ளவ0கள�1 ெகாேரானா ைவர[ 
அறி�றி க;டறி^ பண- நைடெப4வதா1 அறி)ைகக� 

அTமதி)க8 
ப�ட2 



தயா0 ெசJ2 கண-ன�ய-1 ப-/;� ம?4 ெஜரா)[ எ9)க 
ேவ;�^�ளதா1 இPநகரா�சி)� �9தலாக கண-ன� 
ெபா&�களான ேடான0க� ேதைவயானதாக உ�ள2. 
    இPநகரா�சிய-" பய"பா��?� ேதைவயான 
கீF)க;ட ேடான0க� நகரா�சி வ&வாJ ம?4 kலதன 
நிதிய-1 வ-ைல)� ெபறR அத?கான ேதாராய ெசலவ-ன 
G.3.00 இல�ச$தி?� ம"ற அTமதி ேவ;ட8ப9கிற2.  

வ. 
எ;. 

ெபா&�கள�" 
வ-பர 

த?ேபா2 
இ&8� 

பதிேவ��1 
உ�ள 
இ&8� 
வ-பர 

த?ேபா2 ஒ& 
வ&ட$தி?� 
ேதைவயான 

வ-பர 

1 88A - Toner 5 100  - v©z« 

2 80A - Toner 3 15 - v©z« 

3 12 A - Toner 5 15 - v©z« 

    

அ
வலக �றி8�: ம"ற அTமதி)கலா. 
                   (ந.க.எ;.841/2021/ப-4) 
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ெபா&�.7 
           ெச"ைன நகரா�சி நி0வாக ஆைணய0 N?றறி)ைக 
ந.க.எ;.5437/ேஜ1/2020, நா�.09.03.2020-"ப�^, தைலைம 
2ைண ெசயல0, நிதி$2ைற, ெச"ைன அவ0கள�" க�த 
எ;.74/JS(MA)/Finance(Salaries)/2020, நா�.01.04.2020-"ப�^, 
ெத"காசி மாவ�ட ஆ�சி$தைலவ0 அவ0கள�" 
அறிRைரய-"ப�^, தி&ெந1ேவலி நகரா�சி நி0வாக 
ம;டல இய)�ந0 அவ0கள�" அறிRைரய-"ப�^, மாவ�ட 
மேல/யா அ
வல0 அவ0கள�" அறிRைரய-"ப�^ ெட�� 
ைவர[ காJZச1 த98� பண-க� ம?4 ெகாேரானா 
ைவர[ காJZச1 த98� பண-க� ந1லLைறய-1 
நைடெப?4 வ&கிற2. ேம?ப� த98� பண-கK)� 
ேதைவயான கீF)க;ட ெபா&�க� வா��வத?� உ$ேதச 
ெசலR$ ெதாைக G.9,00,000/-ைய நகரா�சி ெபா2நிதிய-லி&P2 
ெசலவ-ட ம"ற$தி" அTமதி ேவ;ட8ப9கிற2. 
     

1 நW0$திய N;ணா� I� - 20000 கிேலா 
2 Lக)கவச - 25000 எ;ண 
3 ைக^ைற - 500 எ;ண 
4 கபNர��நW0 ெபா� - 300 கிேலா 
5 நிலேவ� கசாய8ெபா� - 200 கிேலா 

(ந.க.எ;.978/2021/எZ1) 
 

அTமதி)க8 
ப�ட2 
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ெபா&�.8 
           �ள�ய��� நகரா�சி ெபா2Nகாதார8ப-/R 
மின�லா/ TN-76-Y-0216 வாகன$தி?� 29.04.2021-1 த�திZசா"4 
L�வைடவதா1 வாகன$தி1 உ�ள ப`2கைள கீF)க;ட 
உதி/ பாக�க� ெபா&$தி ச/ ெசJயR, இ8பண- 
ேம?ெகா�ள ஏ?ப9 உ$ேதச ெசலவ-ன G.63,000/- (GபாJ 

அTமதி)க8 
ப�ட2 



அ4ப$தி k"றாய-ர ம�9) ைய ெபா2 நிதிய-லி&P2 
வழ�கிட அTமதி ேவ;ட8ப9கிற2. 
1. வா�ட0 ச0வ W[ ெசJ2 கி�[ அ�$த1, 
2. 4 வ W1 கி�[ ேப)கி� ெசJத1, ேப/� ெச)க8, 
3. E-Oil, G-Oil, Grown Oil, Kool Oil, B-Oil, Hy Oil மா?4த1, 
4. �ஸ1 ம?4 ஆய-1 ப-1ட0 மா?4த1, 
5. ஏ0�ல0 ப-1ட0 மா?4த1 
6. கிள0Z பா�ட & டா8 சிலி;ட0 மா?4த1, 
7. ஓ�9ந0 & 2ல)�ந0 ச�ீ ச/ெசJத1, 
8. ேகப-" & பா� ��க0 ஒ0)[ ெசJத1, 
9. ெச18 ேமா�டா0 ச0வ W[ ெசJத1, டயனேமா ேமா�டா0 

�திய2 மா?4த1, 
10. ெபய-;�� ெசJத1, எ`$2)க� எ`2த1, 
11. பா� ேடா0 அெசப-ள� ெசJத1, 
12. வய/� ெச)க8 ெசJத1, 13. ெஹ� ேக[க�9 ெச� 

மா?4த1 
         அ
வலக �றி8�:  
                           ேம?க;ட மின�லா/ வாகன$தி1  
                           ஏ?ப�9�ள ப`2கைள ச/  
                           ெசJதிடR, பண- ேம?ெகா�ளR  
                           உ$ேதச ெசலR ெதாைக G.63,000/-  
                           (GபாJ அ4ப$தி k"றாய-ர  
                          ம�9) ைய நகரா�சி நிதிய-லி&P2  
                           வழ�கலா. 
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ெபா&�.9 
           இPநகரா�சி)� பா$திய8ப�ட நகரா�சி 
2வ)க8ப�ள� (ெமய-" பஜா0) ெத"ன�Pதிய ெச��Pத0 
மகாசன ச�க$தி?� பா$திய8ப�ட அக[திய0 ேகாவ-1 
ெத&வ-1 உ�ள வாடைக க��ட$தி1 இய�கி வ&கிற2. 
ேம?க;ட ப�ள� இய�� க��ட$தி?� ேம 2020 Lத1 
ஏ8ர1 2021 L�ய உ�ள கால$தி?கான வாடைக G.51000/- 
(G.4250x12)ைய நகரா�சி க1வ- நிதிய-லி&P2 ெத"ன�Pதிய 
ெச��Pத0 மகாசன ச�க$தி?� வழ�க ம"ற$தி" அTமதி 
ேவ;ட8ப9கிற2. (ந.க.எ;.1089/2013/சி1) 
 

அTமதி)க8 
ப�ட2 
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ெபா&�.10 
            �ள�ய��� நகரா�சி ெபா2Nகாதார8ப-/R டப0 
ப-ேளச0 TN-76-S-1269 வாகன$தி1 கீF)க;ட ப`2கைள 
ச/ெசJ^ பண-ய-ைன ேம?ெகா�ள ஆ� ெசலR$ ெதாைக 
G.47,800/-ைய நகரா�சி ெபா2நிதிய-லி&P2 ெசலவ-ட 
ம"ற$தி" அTமதி ேவ;ட8ப9கிற2. 
பண-ய-" வ-பர 

1. வா�ட0 ச0வ W[ ெசJ2 கி�[ அ�$த1, 
2. 4 வ W1 கி�[ ேப)கி� ெசJ2 ேப/� மா?4த1, 
3. ��க0 பண-க� ேம?ெகா�Kத1. 
4. கிளZ ப-ேள� அெசப-ள� மா?4த1, 
5. ப-ேர) ைலன0 பண-க� ேம?ெகா�Kத1, 
6. இ"ஜி" ஆய-1, கீ0 ஆய-1, கிரR" ஆய-1, ப-ேர) 

அTமதி)க8 
ப�ட2 



ஆய-1, �1 ஆய-1, ஹ�ரான�) ஆய-1 ம?4 
ஆய-1 ப-1ட0 மா?4த1, 

7. ெச18 ேமா�டா0 ச0வ W[ ெசJத1 
அ
வலக �றி8� : 

        ேம?க;ட டப0 ப-ேளச0 வாகன$தி1 
ஏ?ப�9�ள ப`2கைள ச/ெசJதிடR, பண- 
ேம?ெகா�ளR உ$ேதச ெசலR ெதாைக G.47,800/- 
(GபாJ நா?ப$2 ஏழாய-ர$2 எ;�4 ம�9ம) ைய 
நகரா�சி ெபா2 நிதிய-லி&P2 வழ�கலா. 
(ந.க.எ;.1187/2021/எZ1) 
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ெபா&�.11 
             ெத"காசி மாவ�ட, �ள�ய��� நகரா�சி 
ப�திய-1 உ�ள பண-�/^ மகள�0கK)� அரசாைண 
எ;.9, நா�.20.02.2017."ப� அமா இ&ச)கர வாகன 
தி�ட$தி" கீF வாகன வா��பவ0கK)� G.25000/- 
மா"ய வழ�கி உ$திரவ-ட8ப�9�ள2. ெத"காசி மகள�0 
தி�ட தி�ட அ
வல0 ெசய1Lைற ஆைண 
எ;.அ5/2017/2019, நா�.17.02.2020, அ5/05/2020, நா�.26.11.2020 ம?4 
அ5/05/2020, நா�.04.01.2021-"ப� இPநகரா�சி)� மா"யமாக 
G.6,00,000/-, G.9,75,000/- ம?4 G.6,75,000/- ெமா$த ெதாைக 
G.22,50,000/- வர8ெப?4�ள2. அதன�8பைடய-1 இPநகரா�சி 
ப�திய-1 உ�ள கீF)க;ட பண-�/^ மகள�0 �திய 
இ&ச)கர வாகன வ-ைல)� ெபற மா"ய G.25000/- வ Wத 
ம"ற அTமதிைய வழ�கியத?� ம"ற அTமதி 
ேவ;ட8ப9கிற2. 

வ.                  
எ;

. 

ெபய0 ம?4 
Lகவ/ 

வ�கி 
ெபய0 

வ�கி 
கண)
� எ; 

மான�
ய$ 
ெதா
ைக 
G. 

1 

ம.காள W[வ/, 
த/ெப.மண-க;ட", 
8சி/3, சிவராL 3வ2 
ெத&, 
தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

20250582
163 

25000 

2 

அ.Nேலா)சனா, 
த/ெப.அ&ணாசல, 
21/37எ, சிவராL 7வ2 
ெத&, 
தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

Indian Bank, 
Vasudeva 

nallur 

66169280
06 

25000 

3 

L.�வேன[வ/, 
த/ெப.L$2Zசாமி, 
58எ, பாலவ-நாயக0 
ேகாவ-1 ெத?� 
ெத&, �ள�ய���. 

Canara 
Bank, 

Puliangudi 

64021010
01265 

25000 

அTமதி)க8 
ப�ட2 



4 

ப.ச�கரேகாமதி, 
த/ெப.பழன�, 
14எ, பஜைன மட 
கீழ$ ெத&, 
�ள�ய���. 

IOB, 
Puliangudi 

00740100
0085578 

25000 

5 

L.ேபZசி2ைரZசி, 
த/ெப.L&ைகயா 
ேதவ0, 
5/2, வ Wர8பசாமி 
ேகாவ-1 ெத&, 
�ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

36474609
357 

25000 

6 

L.சி"னமா/யமா�, 
த/ெப.L$2ராX, 
3, இலவாண-ய0 ெத&, 
சிPதாமண-, 
�ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

31455517
102 

25000 

7 

மா.ல�Nமி, 
த/ெப.மாண-)கவாசக
, 
3வ-/வ-, வ-நாயக0 
ேகாவ-1 ெத?� 1வ2 
ெத&, 
தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

20449122
215 

25000 

8 

ரா.வ-மலாேதவ-, 
த/ெப.ராமசாமி, 
1வ2 ெத&, 
தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

20362949
627 

25000 

9 

ர.லதா, 
க/ெப.ரேமY, 
122, வ1லப வ-நாயக0 
ேகாவ-1 ெத&, 
�ள�ய���. 

TMB, 
Punnaiahpur

am 

00410065
0323814 

25000 

10 

N.மகாெல�Nமி, 
த/ெப.NPதரk0$தி, 
12/25, பஜைன மட 
கீழ$ ெத&, 
�ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

35774342
478 

25000 

11 

க.ெஜயெச1வ-, 
த/ெப.க&8ைபயா, 
49/32, காலா� ந9$ 
ெத&, 
�ள�ய���. 

IOB, 
Puliangudi 

00740100
0061584 

25000 

12 
ேபா.L&ேக[வ/, 
18/1, அ�ெவ�� ெத&, 
�ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

20176167
903 

25000 

13 பா.பாலசர;யா, CUB, 
Puliangudi 

50010101 25000 



14எ, வட)� ரதவ Wதி, 
சிPதாமண-, 
�ள�ய���. 

0584404 

14 

ப.காள W[வ/, 
88, 11வ2 ெமய-" 
ேரா9, 
தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

30986524
962 

25000 

15 

L.ெபனாசி0பா$திமா, 
14ப-, N8ப-ரமண-ய 
Nவாமி ேகாவ-1 
ச"னதி ெத&, 
�ள�ய���. 

Canara 
Bank, 

Puliangudi 

64021010
00584 

25000 

16 

ேய.ேமான�கா, 
3எ, சிஎ[எ[, 
ேவத)ேகாவ-1 ெத&, 
தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

Canara 
Bank, 

Puliangudi 

64021010
03619 

25000 

17 

கா.�.மகால�Nமி, 
36, L8�டாதியம" 
ேகாவ-1 ெத&,  
�ள�ய���. 

IOB, 
Puliangudi 

00740100
0040145 

25000 

18 

நா.ஆய-ஷா சி$திகா, 
13எ/33, 
காய-ேதமி1ல$ நக0 
4வ2 ெத&, 
�ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

35819284
608 

25000 

19 

ந.N8�ெல�Nமி, 
1எ, சிதபர வ-நாயக0 
ேகாவ-1 ெத&, 
தி.நா.�2)��,  
�ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

31169291
882 

25000 

20 

கா.ச)தி, த/ெப.காசி, 
35எ, 
ஆ0.எ[.ேக.ப-.ேரா9, 
�ள�ய���. 

Canara 
Bank, 

Tiruchendhu
r 

11211010
34912 

25000 

21 

க;மண-, 
69/2, சா"ேறா0 ந9$ 
ெத&, 
சிPதாமண-, 
�ள�ய���. 

IOB, 
Puliangudi 

13930100
0060284 

25000 

22 

மா.ெச1வகள�சிய, 
91, சா"ேறா0 
ேதா�ட)கார0 ெத&, 
சிPதாமண-, 
�ள�ய���. 

CUB, 
Puliangudi 

50010101
2335279 

25000 

23 
ர.வ-ஜயராண-, 
க/ெப.ர$தினசாமி, 

SBI, 
Puliangudi 

30082270
309 

25000 



43சி, காலா� வட)� 
ெத&, �ள�ய���. 

24 

ஞா.பNபதி, 
க/ெப.ஞான8பழ, 
42ப-, நா�டா;ைம 
ராமசாமி 2வ2 ெத&, 
தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

TMB, 
Punnaiahpur

am 

25010005
0302968 

25000 

25 

ராஜல�Nமி, 
8சி, ப-Zசா;� கீழ$ 
ெத&, 
தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

31002050
981 

25000 

26 

ேஜ.சகாயேம/, 
47ப-, எ[வ-எ[, 
கா8ள)[, 
ம2ைர ெமய-" 
ேரா9, 
�ள�ய���. 

SBI, Sivagiri 
32497163

530 
25000 

27 
ெச1வகள�சிய, 
64சி, ப-Zசா;� கீழ$ 
ெத&, �ள�ய���. 

TRGB,Pulian
gudi 

10064218
523 

25000 

28 

L&ேக[வ/, 
88, காமராஜ0 நக0 
2வ2 ெத&, 
சிPதாமண-, 
�ள�ய���. 

IOB, 
Puliangudi 

00740100
0033995 

25000 

29 
பகவதிராண-, 
24/47, மற)��$ ெத&, 
�ள�ய���. 

Canara 
Bank, 

Puliangudi 

64021010
06708 

25000 

30 

வ-.மகாெல�Nமி, 
1, ப-Zசா;� கீழ$ 
ெத&, தி.நா.�2)��,  
�ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

38549776
250 

25000 

31 

சPதிரா, 
11, அேப$கா0 5வ2 
ெத&, சிPதாமண-, 
�ள�ய���. 

IOB, 
Puliangudi 

00740100
0054899 

25000 

32 

மேக[வ/, 
26எ, க?பகவ Wதி 1வ2 
ெத&, 
தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

TMB, 
Punnaiah 

puram 

25010005
0308321 

25000 

33 

கனகவ�ள�, 
98, வைலய0 ெத&, 
தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

IOB, 
Puliangudi 

00740100
0039554 

25000 

34 சிவச�க/, TMB, 
Punnaiah 

25010005 25000 



41/4, க?பகவ Wதி 2வ2 
ேம?� ெத&, 
தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

puram 0309727 

35 

ப-/யா, 
27, அ&ணாசல 
வ-நாயக0 ேகாவ-1 
ெத&, �ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

35731431
992 

25000 

36 

Lன�யமா�, 
88, ச�கர வ-நாயக0 
ேகாவ-1 ெத&, 
தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

IOB, 
Puliangudi 

00740100
0061878 

25000 

37 

கவ-தா, 
24, ஆ0.எ[.ேக.ப-. 
[�1 ெத&, 
�ள�ய���. 

IOB, 
Puliangudi 

00740100
0061596 

25000 

38 

ெகௗச1யா, 
3எ, காமராஜ0 நக0 
10வ2 ெத&, 
சிPதாமண-, 
�ள�ய���. 

IOB, 
Puliangudi 

00740100
0081670 

25000 

39 

ப-/யா, 
10எ, ேபZசியம" 
ேகாவ-1 ெத"வட1 
ெத&, �ள�ய���. 

Canara 
Bank, 

Puliangudi 

64021010
04858 

25000 

40 

சர[வதி, 
4, ச�கர"ேகாவ-1 
ெமய-" ேரா9, 
சிPதாமண-, 
�ள�ய���. 

IOB, 
Puliangudi 

00740100
0056276 

25000 

41 

காதிஜாபசிரா, 
26, ெல8ைபசா�ர 
ெத?� ெத&,  
�ள�ய���. 

TMB, 
Punnaiah 

puram 

25070048
0100109 

25000 

42 

ேம/அTசியா, 
24எ, சிதபர 
வ-நாயக0 ேகாவ-1 
ெத&, தி.நா.�2)��,  
�ள�ய���. 

Canara 
Bank, 

Puliangudi 

64021010
05686 

25000 

43 

வ-Ycப-/யா, 
43எ/117, அ&ணாசல 
வ-நாயக0 ேகாவ-1 
ெத&, �ள�ய���. 

IOB, 
Puliangudi 

00740100
0035783 

25000 

44 

ேபZசியமா�, 
23/3, அேப$கா0 
ெத&, 
ெசா)கப��. 

IOB, 
Puliangudi 

00740100
0085582 

25000 



45 

கன�ெமாழி, 
8, ந9ேசாவால" 
ெத&, 
�ள�ய���. 

Indian bank, 
Palani 

66448357
07 

25000 

46 

அ"ன�ேலாவ-சா, 
13எ, நா�டா;ைம 
ராமசாமி ெத&, 
�ள�ய���. 

SBI, Madurai 
20399254

305 
25000 

47 

பா0வதி, 
27ப-, நW0பாJZசி 
ச�கிலி மாட" ெத&, 
�ள�ய���. 

IOB, 
Puliangudi 

00740100
0031003 

25000 

48 

கனகேஜாதிகா, 
45/2, வ-நாயக0 
ேகாவ-1 6வ2 ெத&, 
தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

IOB, 
Puliangudi 

00740100
0050763 

25000 

49 

திலகா�மா/, 
32/39, N�ள)கைர 
ெத&, 
�ள�ய���. 

IOB, 
Puliangudi 

00740100
0081804 

25000 

50 

தமிழரசி, 
8, வ-நாயக0 ேகாவ-1 
ெத&, 
தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

Canara 
Bank, 

Puliangudi 

64021010
03352 

25000 

51 
மbனமா, 
21ப-, இPதிரா காலன�, 
�ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

35269452
497 

25000 

52 

நPதின�, 
த/ெப.Lன�யா;�, 
72, ெர�க க&8ப" 
ெத&, 
�ள�ய���. 

Canara 
Bank, 

Puliangudi 

64021010
02910 

25000 

53 

சிவர�சன�, 
14ப-, க?பகவ Wதி 3வ2 
ெத&, 
தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

31496501
546 

25000 

54 

கைலZெச1வ-, 
13ப-, சிதபர 
வ-நாயக0 ேகாவ-1 
ெத&, தி.நா.�2)��,  
�ள�ய���. 

Canara 
Bank, 

Puliangudi 

64021010
03977 

25000 

55 

பரேம[வ/, 
1, கனக வ-நாயக0 
ேகாவ-1 ெத&, 
தி.நா.�2)��, 

IDBI Bank, 
Sankaran 

kovil 

18041040
00087434 

25000 



�ள�ய���. 

56 

இச)கியமா�, 43எ, 
ச�கர வ-நாயக0 
ேகாவ-1 ெத&, 
தி.நா.�2)��,  
�ள�ய���. 

Karur Vysya 
Bank, 

Kadayanallur 

17131550
00064460 

25000 

57 

Nதா, 
15ப-, க?பகவ Wதி 3வ2 
ெத&, 
தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

31866500
600 

25000 

58 

ேஹமா, 
30எ8, சா"ேறா0 
மட$2 ெத&, 
சிPதாமண-, 
�ள�ய���. 

TMB, 
Punnaiah 

puram 

25010005
0308467 

25000 

59 

L&ேக[வ/, 
40எ/2, காலா� ெத?� 
ெத&, 
�ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

30344811
754 

25000 

60 

சPதனமா/, 
சா"ேறா0 வட)� 
ெத&, 
சிPதாமண-, 
�ள�ய���. 

IOB, 
Puliangudi 

00740100
0036967 

25000 

61 

கைலயரசி, 
159�, வ1லப 
வ-நாயக0 ேகாவ-1 
ெத&, �ள�ய���. 

The Pandian 
Grama Bank 

10064206
640 

25000 

62 

ச$யா, 
27, L8�டாதியம" 
ேகாவ-1 ெத&, 
�ள�ய���. 

Canara 
Bank, 

Puliangudi 

27510101
3768 

25000 

63 

பா)கிய, 
24/14, வட)� ரதவ Wதி, 
அ;ணா நக0, 
�ள�ய���. 

IOB, 
Puliangudi 

00740100
0036156 

25000 

64 

L&ேக[வ/, 
34, ெச)க� ெத&, 
தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

20238306
994 

25000 

65 

வ-ஜயல�Nமி, 
25எ, வ-நாயக0 
ேகாவ-1 ெத?� 1வ2 
ெத&, தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

Tamil Nadu 
Grama Bank 

10107730
613 

25000 

66 
கா0$திகா, 
1எ, சா"ேறா0 

Pandian 
Grama Bank 

10064221
182 

25000 



ேதா�ட)கார0 ெத&, 
சிPதாமண-, 
�ள�ய���. 

67 

ெபௗசியாேபக, 
99, க�ைகயம" 
ேகாவ-1 ெத&,  
�ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

35179992
387 

25000 

68 

ஆன�பா)கியப-/ஸி1
லா, 
சா"ேறா0 மட$2 
ெத&, 
சிPதாமண-,  
�ள�ய���. 

IOB, 
Puliangudi 

00740100
0028673 

25000 

69 

அTNயா, 
17, மட$2 ேம?� 
ெத&, 
தி.நா.�2)��,  
�ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

30971309
714 

25000 

70 

ராமல�Nமி, 
42சி, அ&ணாசல 
வ-நாயக0 ேகாவ-1 
ெத&, �ள�ய���. 

IOB, 
Puliangudi 

00740100
0030299 

25000 

71 

சிவராகின�, 
த/ெப.�&சாமி, 
14ப-, க?பகவ Wதி 3 
ெத&, 
தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

39719491
165 

25000 

72 

கி.L$2மா/, 
த/ெப.கி&Yணசாமி, 
63, காவ1 ராமசாமி 
ெத&, 
தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

IOB, 
Puliangudi 

00740100
0041113 

25000 

73 

நா.ம1லிகா, 
க/ெப.நாகராஜ", 
8/1, காமராஜ0 நக0, 
சிPதாமண-, 
�ள�ய���. 

IOB, 
Puliangudi 

00740100
0042578 

25000 

74 

ஆ.சPதனமா/, 
16எ, பால வ-நாயக0 
ேகாவ-1 ெத?� 
ெத&, தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

39794948
327 

25000 

75 

அ;ணாமைலெச1
வ-, 
1/49ப-, ��9றR 
வ�கி ேம1 ெத&, 

SBI, Sivagiri 
38936672

355 
25000 



�.இராமநாத�ர. 

76 

N8�ல�Nமி, 
6, பாரதியா0 ெத&, 
தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

Canara 
Bank, 

Puliangudi 

64021080
00014 

25000 

77 

பரேம[வ/, 
12, க?பகவ Wதி 7வ2 
ெத?� ெத&, 
தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

TMB, 
Punnaiah 

puram 

25010005
0301778 

25000 

78 

ேகாகிலா, 
85, காவ1 ராமசாமி 
ெத&, 
தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

IOB, 
Puliangudi 

00740100
0034319 

25000 

    1950000 
             அ
வலக �றி8�: ம"ற அTமதி)கலா. 
 

 1641 

ெபா&�.12 
            ெத"காசி மாவ�ட, �ள�ய��� நகரா�சி 
ப�திய-1 உ�ள பண-�/^ மகள�0கK)� அரசாைண 
எ;.9, நா�.20.02.2017-"ப� அமா இ&ச)கர வாகன 
தி�ட$தி" கீF வாகன வா��பவ0கK)� G.25000/- 
மா"ய வழ�கி உ$திரவ-ட8ப�9�ள2. ெத"காசி மகள�0 
தி�ட தி�ட அ
வல0 ெசய1Lைற ஆைண எ;,அ5/30/2020, 
நா�.04.02.2021 ம?4 அ5/30/2020-"ப� Lைறேய 
இPநகரா�சி)� மா"யமாக ெதாைக G9,50,000/-, G.12,50,000/- 
ஆக ெமா$த G.22,00,000/- வர8ெப?4�ள2. 
அதன�8பைடய-1 இPநகரா�சி ப�திய-1 உ�ள கீF)க;ட 
பண-�/^ மகள�0 �திய இ&ச)கர வாகன வ-ைல)� ெபற 
மா"ய G.25000/- வ Wத வழ�க ம"ற அTமதி 
ேவ;ட8ப9கிற2. 
 

வ.                  
எ;. 

ெபய0 ம?4 
Lகவ/ 

வ�கி 
ெபய0 

வ�கி 
கண)� 
எ; 

மான�ய$ 
ெதாைக 

G. 

1 

மா.நாகல�Nமி, 
20எ, ேமலமற)�� 
ெத&, சிPதாமண-, 
�ள�ய���. 

TMB, 
Punnaiah 

puram 

2501000503

07568 
25000 

2 

தி.�மா/, 
22ப-, வ-நாயக0 
ேகாவ-1 ெத?� 
1வ2 ெத&, 
�ள�ய���. 

IOB, 
Puliangudi 

0074010000

51468 
25000 

3 
L.Nேரகா, 
15/26, ேம?� ரதவ Wதி, 
சிவகி/. 

SBI, Sivagiri 
3131889648

3 
25000 

4 
மா.L$2மா/, 
40, சிதபர 

SBI, 
Puliangudi 

3987153023

3 
25000 

அTமதி)க8 
ப�ட2 



வ-நாயக0 ேகாவ-1 
ெத&, �ள�ய���. 

5 

ப.N8�ல�Nமி, 
3எ, ச�கர வ-நாயக0 
ேகாவ-1 ெத&, 
தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

CUB, 
Puliangudi 

5001010106

27700 
25000 

6 

தி.ேசாபனா, 
99/2, இ1லப-�ைள 
ேமல$ ெத&, 
சிPதாமண-, 
�ள�ய���. 

IOB, 
Ayikudi 

13780100001

3687 
25000 

7 

ரா.அழ�ேதவ-, 
2/55எ, க?பகவ Wதி 
ெத?� 
ெத&,தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

TMB, 
Punnaiah 

puram 

2501000503

09064 
25000 

8 

க.ெவ;ண-லா, 15, 
சா"ேறா0 மட$2 
வட)� ெத&, 
சிPதாமண-, 
�ள�ய���. 

Canara 
Bank, 

Puliangudi 

6402101001

096 
25000 

9 

ரா.ராஜெல�Nமி, 
15, பாலவ-நாயக0 
ேகாவ-1 
ெத&,தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

Canara 
Bank, 

Kadayanallur 

09621010371

79 
25000 

10 

�.மாலதி, 
6/93எ, ேந& வட)� 
ெத&, 
ேதவ-8ப��ண. 

Indian Bank, 
Sivagiri 

6949628149 25000 

11 

க.கணபதியமா�, 
5/190, ேந& வட)� 
ெத&, 
ேதவ-8ப��ண 
 

Indian Bank, 
Sivagiri 

6949629551 25000 

12 

ச$யா, 
42எ, கிண?4 ெத&, 
தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

2044912520

5 
25000 

13 

சி$தயமா� எ"ற 
சி$ரா, 
பாலவ-நாயக0 
ேகாவ-1 2 ெத&, 
தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

SBI, 
Rajapalayam 

37911190866 25000 

14 

சா.அர)கியா1, 
சா�1ஹமb2, 7எ/1, 
பால வ-நாயக0 
ேகாவ-1 3 ெத&, 
�ள�ய���. 

IOB, 
Puliangudi 

0074010000

37333 
25000 



15 

A.�&ச�க/, 
1D, வ.உ.சி. ெத&, 
தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

TMB, 
Vasudevanal

lur 

4781000503

01985 
25000 

16 

S.ப-/யத0ஷின�, 
151/42, வ1லப 
வ-நாயக0 ேகாவ-1 
ெத&, �ள�ய���. 

IOB, 
Puliangudi 

0074010000

85603 
25000 

17 
L.G[வானா, 60எ, 
வ Wர8பசாமி ேகாவ-1 
ெத&, �ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

349665843

37 
25000 

18 

ம.ெவ�கேட[வ/, 
39ப-, வ-நாயக0 
ேகாவ-1 ெத?� 
1வ2 ெத&, 
தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

Canara 
Bank, 

Puliangudi 

6402101007

400 
25000 

19 

ெச1வ-, 
8/9, சிவராL நாடா0 
7 ெத&, 
தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

31768151208 25000 

20 

தனல�Nமி, 
1, காமராஜ0 10வ2 
ெத&, சிPதாமண-, 
�ள�ய���. 
 

Canara 
Bank, 

Puliangudi 

6402108000

769 
25000 

21 

S.அLதாேதவ-, 
76, வட)� ரதவ Wதி, 
அ;ணாநக0, 
�ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

20017711712 25000 

22 

ஆ.2ைரZசி, 
124எ, ச;LகNPதர 
வ-நாயக0 ேகாவ-1 
ெத&, �ள�ய���. 

CUB, 
Puliangudi 

50010101213

5882 
25000 

23 

ரா.மேக[வ/, 
க?பகவ Wதி ெத?� 
ெத&, 
தி.நா.�2)��, 
 �ள�ய���. 

Canara 
Bank, 

Puliangudi 

6402101003

122 
25000 

24 
L$2ல�Nமி, 
க?பகவ Wதி ெத?� 
ெத&, �ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

8639524171

9 
25000 

25 

அJயமா� கன�, 
50ப-, ராமசாமி 
நாடா0 2வ2 ெத&, 
�ள�ய���. 

IOB, 
Puliangudi 

0074010000

53037 
25000 

26 

ஜWவ-தா, 
66, சா"ேறா0 
மட$2 வட)� 
ெத&, சிPதாமண-, 
�ள�ய���. 

IOB, 
Puliangudi 

0074010000

30240 
25000 

27 
அ.காய$/, 
42, சிவராL நாடா0 

Canara 
Bank, 

Puliangudi 

6402101007

296 
25000 



1 ெத&, 
�ள�ய���. 

28 

கீ0$தி, 
66எ, சா"ேறா0 
மட$2 வட)� 
ெத&, சிPதாமண-, 
�ள�ய���. 

CUB, 
Puliangudi 

5001010809

121 
25000 

29 

மா.கா0$திகா 
தமிFெச1வ-, 7/17, 
வட)� ரதவ Wதி, 
சிPதாமண-, 
�ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

3319677560

5 
25000 

30 

ராமல�Nமி, 
1/258, ச0ீமரப-ன0 
காலன�, 
ெசவ1�ள. 

TMB, 
Vasudeva 

nallur 

4781000503

01598 
25000 

31 

ச.L$2�மா/, 
ச�கரநாராயண", 
32/102, ச�கர 
வ-நாயக0 ேகாவ-1 
ெத&, �ள�ய���. 

IOB, 
Puliangudi 

0074010000

59672 
25000 

32 

ச.N8�ல�Nமி, 
ச�கரலி�க, 
7/101, ெமய-" ேரா9, 
N8ப-ரமண-ய�ர. 

Indian Bank, 
Vellanakottai 

957185197 25000 

33 
க.மbனா�சிNPத/, 
ந9)க&8பழ� 
ெத&, �ள�ய���. 

IOB, 
Puliangudi 

0074010000

46122 
25000 

34 

G.நPதின�,  
4, இ1ல ப-�ைள 
ேமல$ 
ெத&,சிPதாமண-, 
�ள�ய���. 
 

SBI, 
Puliangudi 

2036295128

4 
25000 

35 

மா.L$2மா/, 
181, ச�கர வ-நாயக0 
ேகாவ-1 ெத&, 
�ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

360904670

52 
25000 

36 

கி&$திகா,  
38A, பகவதி அம" 
ேகாவ-1 ெத&, 
�ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

3502357126

4 
25000 

37 

�ழPைதேவன�, 
92/48, பால வ-நாயக0 
ேகாவ-1 ெத&, 
தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 
 

SBI, 
Puliangudi 

2044912304

7 
25000 

38 

ப-/ய�கா ேதவ-, 
1, பால வ-நாயக0 
ேகாவ-1 2வ2 
ெத?� ெத&, 
தி.நா.�2)��, 
�ள�ய���. 

Canara 
Bank, 

Puliangudi 

6402101001

578 
25000 

39 ப.ஆஷா, SBI, 3533807476 25000 



40A, காலா� ெத?� 
ெத&, �ள�ய���. 

Puliangudi 4 

40 
L.காய$/, 
�2மைன 3 ெத&, 
�ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

3488023126

1 
25000 

41 

ச.வன�தா, 
4, கீழ பஜா0 ெத&, 
சிPதாமண-, 
�ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

2018626320

8 
25000 

42 

ரதிமbனா,  
39எ, ேமலரதவ Wதி, 
சிPதாமண-, 
�ள�ய���. 

Indian 
BankTenkasi 

890689549 25000 

43 

மாட$தி, 
9எ, ஜWவா வ Wதி, 
தி.நா.�2)��, 
�ள�ய��� 

Canara 
Bank, 

Puliangudi 

6402101002

656 
25000 

44 

ஆதிேஜாதில�Nமி, 
114ப-, அ&ணாசல 
வ-நாயக0 ேகாவ-1 
ெத&, �ள�ய���. 

IOB, 
Puliangudi 

0074010000

45965 
25000 

45 

ெச1வெல�Nமி, 
58/5, வ Wர8பசாமி 
ேகாவ-1 
ெத&,�ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

3555474287

3 
25000 

46 

ேஜா[ப-"ேம/ 
டயானா, 
36/2, கனக வ-நாயக0 
ேகாவ-1 ெத"வட1 
ெத&, �ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

3826036781

2 
25000 

47 

ஜூ� ேரா[லி" 
கிறி[�, 
36/1, கனக வ-நாயக0 
ேகாவ-1 ெத"வட1 
ெத&, �ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

3832734291

0 
25000 

48 

ேஜாதி, 
15எ, சா"ேறா0 
ேதா�ட)கார0 ெத&, 
சிPதாமண-, 
�ள�ய���. 

SBI, 
Puliangudi 

348409336

52 
25000 

49 

ச�கேர[வ/, 
4/31, ேபZசியம" 
ேகாவ-1 ெத&,  
�"ைனயா�ர 

Canara 
Bank, 

Puliangudi 

85031080011

65 
25000 

50 

நா�ரமா�, 
1, �0 Lகம2 
ெத&, 
கைடயந1�0. 

IOB, 

Kadayanallur 
1382010000

17087 
25000 

51 

N�மா/, 
45/10, ெப/ய ெத&, 
ெசா)கப�� 
 

Canara 
Bank, 

Courtallam 

8503108001

832 
25000 

52 
ப-ேரமா, 
13எ/1, ேம�9 ெத&, 

Tamil Nadu 
Grama Bank, 

1006420804

7 
25000 



சிPதாமண-, 
�ள�ய���. 

Puliangudi 

ெமா$த      1300000 
       அ
வலக �றி8�: ம"ற அTமதி)கலா. 
                          (ந.க.எ;.1299/2017/ப-2) 
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ெபா&�.13 
            2020-21 ஆ ஆ;9 ச�டம"ற உ48ப-ன0 நிதி 
ேமபா�9 (தி&.அ.மேனாகர") தி�ட$தி" கீF �ள�ய��� 
நகரா�சி, வா09 11, இPதிரா நக0 ெத&வ-1 �தியதாக 
அ�க"வா� க��ட க�9த1 பண-ைய ெத"காசி மாவ�ட 
ஆ�சி$தைலவ0 அவ0கள�" ெசய1Lைற ஆைண 
எ;.அ8/3193/2019, நா�.23.02.2021-"ப� நி0வாக அTமதி 
வழ�கி^�ளத"ேப/1 ேம?ெகா�வத?� த�தி வாJPத 
ஒ8பPதகார/டமி&P2 10.03.2021 அ"4 ஒ8பPத8��ள� 
ேகார8ப�டதி1 கீF)க;ட இர;9 ஒ8பPத8��ள�க� 
வர8ெப?4�ளைத ம"ற$தி" பா0ைவ)�, L�வ-?� 
ைவ)க8ப9கிற2. 
                              மதி8பH�9$ ெதாைக G.10,00,000/- 

வ. 
எ; 

ஒ8பPதகார0 ெபய0 
ம?4 Lகவ/ 

ஒ8பPத8��ள� வ-ைல 
வ-கித G. 

1 
தி&.கி.NPதரபா;�ய"
, 
�ள�ய���. 

மதி8பH�ைட வ-ட 0.08% 
�ைறR 

2 
தி&.ச.தி&மைலZசாமி, 
�ள�ய���. 

மதி8பH�ைட வ-ட 0.02% 
�ைறR 

           ேம?க;ட இர;9 ஒ8பPத8��ள�கள�1 வ/ைச 
எ;.1-1 உ�ள தி&.கி.NPதரபா;�ய", �ள�ய��� 
எ"பவ/" ஒ8பPத8��ள� �ைறவாக உ�ளைத ம"ற 
அTமதி)கலா. (ந.க.எ;.1726/2020/இ1) 
 

அTமதி)க8 
ப�ட2 
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ெபா&�.14 
           2020-21 ஆ ஆ;9 ச�டம"ற உ48ப-ன0 நிதி 
ேமபா�9 (தி&.அ.மேனாகர") தி�ட$தி" கீF �ள�ய��� 
நகரா�சி, சிPதாமண- ப�திய-1 �தியதாக ேப&P2 நி4$த 
அைம$த1 பண-ைய ெத"காசி மாவ�ட ஆ�சி$தைலவ0 
அவ0கள�" ெசய1Lைற ஆைண எ;.அ8/3193/2019, 
நா�.23.02.2021-"ப� நி0வாக அTமதி வழ�கி^�ளத"ேப/1 
ேம?ெகா�வத?� த�தி வாJPத ஒ8பPதகார/டமி&P2 
10.03.2021 அ"4 ஒ8பPத8��ள� ேகார8ப�டதி1 கீF)க;ட 
இர;9 ஒ8பPத8��ள�க� வர8ெப?4�ளைத ம"ற$தி" 
பா0ைவ)�, L�வ-?� ைவ)க8ப9கிற2. 
                                மதி8பH�9$ ெதாைக G.3,00,000/- 
வ. 
எ
; 

ஒ8பPதகார0 ெபய0 
ம?4 Lகவ/ 

ஒ8பPத8��ள� வ-ைல 
வ-கித G. 

1 
தி&.ச.தி&மைலZசாமி, 
�ள�ய���. 

மதி8பH�ைட வ-ட 0.13% 
�ைறR 

அTமதி)க8 
ப�ட2 



2 
தி&.கி.NPதரபா;�ய", 
�ள�ய���. 

மதி8பH�ைட வ-ட 2.95% 
அதிக 

       ேம?க;ட இர;9 ஒ8பPத8��ள�கள�1 வ/ைச 
எ;.1-1 உ�ள தி&.ச.தி&மைலZசாமி, �ள�ய���.எ"பவ/" 
ஒ8பPத8��ள� �ைறவாக உ�ளைத ம"ற 
அTமதி)கலா. 
(ந.க.எ;.504/2021/இ1) 
 

 1644 

ெபா&�.15 
          �ள�ய��� நகரா�சி)��ப�ட ஆைணயாள0 
��ய-&8� ம?4 ெபாறியாள0 ��ய-&8ப-1 �9த1 
உ�க�டைம8� பண-கைள ெபா2நிதிய-" கீF ேம?ெகா�ள 
தயா0 ெசJய8ப�ட மதி8பH��?�, அத?கான 
ெசலவ-ன$தி?� ம"ற அTமதி ேவ;ட8ப9கிற2. 

வ.      
எ
; 

பண- வ-பர 
 

மதி8பH9 
(G.இல�ச$தி1

) 

1 

ஆைணயாள0 ��ய-&8ப-?� 
ேதைவயான �9த1 பண-க� 
ேம?ெகா�Kத1 
(ந.க.எ;.1018/2021/இ1) 

9.98 

2 

நகரா�சி ெபாறியாள0 
��ய-&8ப-?� ேதைவயான 
�9த1 பண-க� 
ேம?ெகா�Kத1 
(ந.க.எ;.1019/2021/இ1) 

9.90 

ெமா$த 19.88 
         அ
வலக �றி8�: ம"ற அTமதி)கலா. 
 

அTமதி)க8 
ப�ட2 
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ெபா&�.16 
          �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய-1 அ�டவைணய-1 
க;9�ள பண-கைள ெபா2நிதிய-" கீF ேம?ெகா�ள தயா0 
ெசJய8ப�ட மதி8பH��?�, அத?கான ெசலவ-ன$தி?� 
ம"ற அTமதி ேவ;ட8ப9கிற2. 
 

வ.      
எ; 

பண- வ-பர 
மதி8பH9 

(G.இல�ச$
தி1) 

1 

இPநகரா�சி)��ப�ட வா09 3, 
அேப$கா0 ெத&, வா09 6, 
சா"ேறா0 2வ2 ெத&, ேம�9$ 
ெத& ம?4 வா09 18, 
கீழ8ப�ள�வாச1 ெத&)கள�1 
வா4கா1 ம?4 சி4பால 
அைம$த1 (ந.க.எ;.1114/2021/இ1) 

9.90 

2 
இPநகரா�சி)��ப�ட வா09 3, 
கீழ பஜா0 ெத&வ-1 உ�ள 
Nகாதார வளாக$தி1 பராம/8� 

9.90 

அTமதி)க8 
ப�ட2 



பண-க� ேம?ெகா�ள 
(ந.க.எ;.1115/2021/இ1) 

3 

இPநகரா�சி)��ப�ட வா09 3, 
ேமலரதவ Wதிய-1 உ�ள Nகாதார 
வளாக$தி1 பராம/8� பண-க� 
ேம?ெகா�ள 
(ந.க.எ;.1116/2021/இ1) 

6.00 

4 

இPநகரா�சி)��ப�ட வா09 3, 
அ&Pததிய0 ெத&வ-1 உ�ள 
Nகாதார வளாக$தி1 பராம/8� 
பண-க� ேம?ெகா�ள 
(ந.க.எ;.1117/2021/இ1) 

5.00 

5 

இPநகரா�சி)��ப�ட வா09 3, 
அேப$கா0 1வ2 ெத&வ-1 
உ�ள Nகாதார வளாக$தி1 
பராம/8� பண-க� ேம?ெகா�ள 
(ந.க.எ;.1118/2021/இ1) 

6.00 

6 

இPநகரா�சி)��ப�ட வா09 29, 
30, ேவத)ேகாவ-1 ெத&, 
மா/யம" ேகாவ-1 ெத&, 
மா/யம" ேகாவ-1 ெத"வட1 
ெத&)கள�1 சி4பால ம?4 
வா4கா1 அைம$த1 
(ந.க.எ;.1002/2021/இ1) 

3.00 

7 

இPநகரா�சி)��ப�ட 
சிPதாமண- கீழ பஜா0 ப�திய-1 
உ�ள ஒ&�கிைணPத Nகாதார 
வளாக, அேப$கா0 3வ2 
ெத&வ-1 உ�ள Nகாதார 
வளாக$தி1 L�ேவலி 
அைம$த1 

6.00 

ெமா$த 45.80 
         அ
வலக �றி8� : ம"ற அTமதி)கலா. 
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ெபா&�.17 
          �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய-1 உ�ள 
ஜி.எZ.ேம1நிைல நW0$ேத)க$ ெதா�� வளாக$தி1 உ�ள 3.00 
லி�ட0 தைரம�ட நW0$ேத)க$ ெதா�� ஓவ0ப-ேல ம?4 
[காவ0 வா1R kல த;ணW0 L`வ2 அரN 
ம&$2வமைன ேம1நிைல நW0$ேத)க$ ெதா�� வட�ற 
உ�ள ெத&)கள�1 ேபாவதா1 ெபா2ம)கள�டமி&P2 �கா0 
வPத வ;ண உ�ளதா1 ெபா2ம)க� நல" க&தி 
இPநகரா�சி)� ெசாPதமான IJைம பண-யாள0 
��ய-&8ப-1 அைமP2�ள தைரம�ட நW0$ேத)க$ 
ெதா��ய-1 த;ணWைர இைண8பத?� ேதைவயான 200 
எஎ ப-வ-சி ைப8�க� ம?4 200 எ.எ. ப-வ-சி 
ெப;�க�, �.ஐ.ைப8� ம?4 �.ஐ.ெப;� �தியதாக 
ேபாடR ேதைவயான ெபா&�க� வா�கி பண-ய-ைன 

அTமதி)க8 
ப�ட2 



ேம?ெகா�ள ேவ;� இ&8பதா1 இPநகரா�சி ெபா28பண- 
ேம?பா0ைவயாள0 ம?4 நகரா�சி ெபாறியாள0 அவ0கள�" 
அறி)ைகய-" அ�8பைடய-1 ேம?ப� பண-ய-ைன 
ேம?ெகா�ளR, அத?கான மதி8பH�9$ ெதாைக G.3,90,000/-
)�, ேம?ப� ��நW0 நிதிய-" கீF ேம?ெகா�ளR 
ம"ற$தி" அTமதி ேவ;ட8ப9கிற2. (ந.க.எ;.0570/2021/இ2) 
 

 1647 

ெபா&�.18 
             இPநகரா�சி ப�திய-1 உ�ள ஆ0.எ[.ேக.ப-. 
ேம1நிைல நW0$ேத)க$ ெதா�� ம?4 அரN 
ம&$2வமைன ேம1நிைல நW0$ேத)க$ 
ெதா��ய-லி&P2 ��நW0 வ-நிேயாக$தி" ேபா2 
�ேளா/ேனச" கலP2 ெபா2ம)கK)� ��நW0 
வ-நிேயாக ெசJய8ப�9 வ&கிற2. த?ேபா2 ேம?ப� 
�ேளா/ேனச" ேக[ சிலி;ட0 ப-ளா;�க� 
ப`தைடP2�ளதா1 அதைன ச/ ெசJ2 ��நW0 
வ-நிேயாக$தி" ேபா2 �ேளா/ேனச" கலP2 
வ-நிேயாக ெசJய ேவ;� இ&8பதா1 இPநகரா�சி 
ெபா28பண- ேம?பா0ைவயாள0 ம?4 நகரா�சி 
ெபாறியாள0 அவ0கள�" அறி)ைகய-" அ�8பைடய-1 
ேம?ப� பண-ய-ைன ேம?ெகா�ளR, அத?கான 
மதி8பH�9$ ெதாைக G.3,72,000/-)�, ேம?ப� ��நW0 
நிதிய-" கீF ேம?ெகா�ளR ம"ற$தி" அTமதி 
ேவ;ட8ப9கிற2. 
(ந.க.எ;.0569/2021/இ2) 
 

அTமதி)க8 
ப�ட2 
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ெபா&�.19 
            �ள�ய��� நகரா�சி ெபா2Nகாதார8ப-/R �8ப0 
TN-76-Y-0217 வாகன$தி?� 24.07.2020 அ"4 த�திZசா"4 
ச�கர"ேகாவ-1 வ�டார8ேபா)�வர$2 அ
வலக$தி1 
ெபற8ப�ட2. அத?கான ெசலR$ ெதாைக G.7050/- ம�9 
ஓ�9ந0 தி&.G.மா/ய8ப" எ"பவ0 kல ெதாைக 
ெச
$த8ப�9�ள2. ேம?ப� ெதாைக G.7050/- ம�9 
தி&.G.மா/ய8ப" ஓ�9ந&)� வழ�க ம"ற$தி" அTமதி 
ேவ;ட8ப9கிற2. ேம?ப� ெசலR$ ெதாைகய-ைன நகரா�சி 
ெபா2நிதிய-" கீF வழ�க ம"ற$தி" அTமதி 
ேவ;ட8ப9கிற2. (ந.க.எ;.3475/2020/எZ1) 

1 த�திZசா"4 க�டண - G.600/- 
2 �ைகZசா"4 க�டண - G.100/- 
3 ச0வ W[ சா0Z க�டண - G.50/- 
4 [�)க0 க�டண - G.1300/- 
5 ேவக)க�98பா�9 க&வ- - G.5000/- 

 

அTமதி)க8 
ப�ட2 
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ெபா&�.20 
            �ள�ய��� நகரா�சி ெபா2Nகாதார8ப-/R 
மின�லா/ வாகன          TN-76-Y-0216-)� த�திZசா"4 
ெப4வத?� ப`2நW)க ெசJ^ பண-ைய 
ேம?ெகா�வத?� த�தி வாJPத நி4வன�கள�டமி&P2 
21.05.2021 அ"4 ஒ8பPத8��ள� ேகார8ப�டதி1 கீF)க;ட 
இர;9 ஒ8பPத8��ள�க� வர8ெப?4 அ2 ம"ற$தி" 
பா0ைவ)�, L�வ-?� ைவ)க8ப9கிற2. 

வ. 
எ;. 

நி4வன$தி" ெபய0 ம?4 
Lகவ/ 

ஒ8பPத8��ள�ய-
" வ-ைல வ-பர 

1 

¡வ-நாயக0 ேமா�டா0 
ஒ0)[, 
31/ஜி, பாபநாச ெமய-" 
ேரா9, 
அபாசL$திர 

G.59,990/- 

2 
¡NPதர ேமா�டா0[, 
தி&ெந1ேவலி. 

G.67,440/- 

            
        ேம?க;ட இர;9 ஒ8பPத8��ள�கள�1 வ/ைச 
எ;.1-1 உ�ள ¡வ-நாயக0 ேமா�டா0 ஒ0)[, 
அபாசL$திர நி4வன$தி" ஒ8பPத8��ள� �ைறவாக 
உ�ளைத ம"ற அTமதி)கலா. ெபா2Nகாதார அவசர, 
அவசிய க&தி தன�அ
வல0 அவ0கள�" அTமதி ெப?4 
நடவ�)ைக ேம?ெகா;டைத^ ம"ற அ�கீக/)கலா. 
(ந.க.எ;.922/2021/எZ1) 
 

அTமதி)க8 
ப�ட2 
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ெபா&�.21 
             �ள�ய��� நகரா�சி வா09 எ;.6, 
L8�டாதியம" ேகாவ-1 ெத& நவ Wன க�டண கழி8ப-ட 
ம?4 வா09 எ;.9, N�ள)கைர ேரா9 நவ Wன க�டண 
கழி8ப-ட 31.03.2021-1 k"றா;9 L�வைடP2, 18.02.2021-1 
ெபா2ஏல / ஒ8பPத8��ள� நைடெப?றதி1 ேம?ப� 
�$தைக இன�கK)� ஏல)ேக�வ- ேக�க யா& 
L"வராததா
, ப-"ன0 ேத0த1 ந"னட$ைத வ-தி 
அLலி1 இ&Pததா
 பைழய �$தைகதார0களான 
தி&.K.நடராஜ" ம?4 தி&.K.L$2)�மா0 ஆகிேயா0கK)� 
அTமதி)க8ப�9 01.04.2021 Lத1 31.05.2021 L�ய ெதாட0P2 
நட$தி வPதன0. ேம?க;ட இர;9 �$தைக 
இன�கK)� 31.05.2021-1 உ/ம L�வைடP2 வ-�ட2. 
த?ேபா2 ெகாேரானா ெதா?4 காரணமாக L` ஊரட�� 
அLலி1 இ&8பதா
, ெபா2ஏல நட$தி உடன�யாக 
�$தைக இன$ைத ஒ8பைட)க இயலாத காரண$தா
 
2ைற kல வ_1 ெசJவத?� ம"ற$தி" அTமதி 
ேவ;ட8ப9கிற2. (ந.க.எ;.2591/2019/அ1) 
 

அTமதி)க8 
ப�ட2 
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ெபா&�.22            
            �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய-1 ெட�� காJZச1 
த98� L"ெனZச/)ைக நடவ�)ைக ேம?ெகா�ள நகரா�சி 
நி0வாக ஆைணய0, ெச"ைன அவ0க� 300 வ W��?� ஒ& DBC 
பண-யாள0க� வ Wத DBC பண-யாள0க� பய"ப9$தி) 
ெகா�ள ெத/வ-)க8ப�9�ள2.  
          நகரா�சி ப�திய-1 ெமா$த 20100 வ W9க� உ�ளன. 
ேம?ப� வ W9கK)� 67 DBC பண-யாள0க� ேதைவ8ப9கிற2. 
எனேவ 67 DBC பண-யாள0க� ேம 2021 Lத1 ஜுைல 2021 
வைர பய"ப9$தி) ெகா�ளR, அத?கா� ெசலR$ 
ெதாைக G.16,93,760/-)� ம"ற$தி" அTமதி)� 
ைவ)க8ப9கிற2.  
 

SI.No. Month No. of DBC Days 
Amount 
Rs. 

1 May 2021 67 26 5,57,440 

2 June 2021 67 26 5,57,440 

3 July 2021 67 27 5,78,880 

Total  16,93,760 
 

அTமதி)க8 
ப�ட2 
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ெபா&�.23 
          ேகாய�$I0 தமிFநா9 நக/ய1 பய-?சி 
நி4வன$தி?� �ள�ய��� நகரா�சி (இர;டா நிைல 
நகரா�சி) ஆ;9 ப��$ ெதாைக 01.04.2021 Lத1 G.20000/-
லி&P2 G.30000/- ஆக உய0R ெசJ2 உ$திரவ-ட8ப�9 
வர8ெப?ற நகரா�சி நி0வாக ம?4 ��நW0 வழ�க1 
2ைற அரசாைண எ;.36, நா�.19.04.2021-ைய ம"ற$தி" 
பா0ைவ)�, பதிவ-?� ைவ)க8ப9கிற2. 
(ந.க.எ;.2790/2020/சி1) 
 

பதிR ெசJய8 
ப9கிற2 
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ெபா&�.24 
          �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய-1 த?ேபா2 ெகாேரானா 
ைவர[ ெதா?4 இர;டாவ2 அைல அதிகமாக பரவ- 
வ&வதா1 அதைன த9)க L"ெனZச/)ைக நடவ�)ைக 
ேம?ெகா�K ெபா&�9 ெகாேரானா ைவர[ ெதா?4 
பாதி)க8ப�ட நப0க� வ W�ைட வ-�9 ெவள�ேய வர)�டா2 
எ"பத?காக அ$தியாவசிய ேதைவயான ெபா&�களான 
மள�ைக, காJகறிக�, பழ�க� ம?4 ம&P2 வைகக� 
வா�கி ெகா9)க ேவ;9ெமனR, மாவ�ட 
ஆ�சி$தைலவ0, ெத"காசி அவ0கள�" ஆJR ��ட$தி1 
ெத/வ-)க8ப�ட2. ேம?க;ட பண-கைள ெசJய IJைம 
பண-யாள0க� ம?4 DBC பண-யாள0கைள ைவ$2 ெசJய 
இயலாத நிைலய-1 உ�ள2. ேம
 இர;9 வா09கK)� 
ஒ& த"னா0வல0க�, க�98பா�9 ப�தி)� ஒ& 
த"னா0வல0க� வ Wத ெமா$த 25 த"னா0வல0க� 
ேதைவ8ப9கி"றன0. ேம?க;ட 25 த"னா0வல0கைள 

அTமதி)க8 
ப�ட2 



 
                                         
   
                                            தன�அ
வல0 (ம) ஆைணயாள0, 
                                                   �ள�ய��� நகரா�சி. 

மாவ�ட ஆ�சி$தைலவ0, ெத"காசி அவ0க� 
அTமதி$2�ள தின)�லி அ�8பைடய-1 ேம 2021 Lத1 
ஜுைல 2021 வைர k"4 மாத�கK)� பய"ப9$தி) 
ெகா�ளR, அத?கான ெசலவ-ன$ ெதாைக G.6,40,000/-ைய 
ெபா2நிதிய-லி&P2 ெசலவ-டR ம"ற$தி" அTமதி 
ேவ;ட8ப9கிற2. (ந.க.எ;.1200/2021/எZ1) 
 

வ.எ;. மாத / நா� நா� ெதாைக G. 
1 ேம 2021 / 27 25 216000 
2 ஜு" 2021 / 26 25 208000 
3 ஜுைல 2021 / 27 25 216000 

ெமா$த  640000 
 


