
                                                                                                   

     நகரா�சி அ
வலக, 
     �ள�ய���, 
     நா�.24.08.2021. 

சாதாரண ��ட 
  

           �ள�ய��� நகரா�சி ம"ற$தி" சாதாரண ��ட 2021- வ&ட 
ஆக(� மாத 31.08.2021- ேததி ெச,வா-கிழைம மாைல 4.00 மண01� 
தன�அதிகா3 அவ4க� தைலைமய05 ம"ற ��ட அர�கி5 ைவ$6 
நைடெப8. 
 

                                                          தன�அ
வல4 (ம) ஆைணயாள4,  
          �ள�ய��� நகரா�சி                                                                               

 

Date of 
Council 

Decision No. Subject in Agenda Decision of Council 

 
 
 
 

1696 

ெபா&�.1 
           தண01ைக – �ள�ய��� நகரா�சிய05 ஒ=ப>தகார4களா5 
ேம?ெகா�ள=ப�ட ஒ=ப>த பண0க@1கான ப��ய5 ெதாைக 
வழ�க=ப�டதி5 உ�ள �ைறபாBகைள ச3ெச-6 ப$திய0ைன 
நC1க ெச-ய அவ4கள6 கால�கட>த ைவ=�$ெதாைக பதிேவ��5 
ப0�$த ெச-6 ெகா�ள ம"ற அDமதி ேவEட=பBகிற6. 

வ. 
எ
E. 

ஆEB / ப$தி 
எE. 

ஒ=ப>தகார4 
வ0பர 

ப$தி 
H&1க 

கால�கட>த 
ைவ=�$ 
ெதாைக 
பதிேவB 
வ0பர / 
ெதாைக 

1 
2015-2016 

77 
ெபா6நிதி 

ெஜயMச>திர
" 

மதி=பN�
�5 
வைக 
ெச-ய=ப
�ட 
அளைவ 
வ0ட 
�Bத5 
பண0க� 
ேம?ெகா
Eட6 

67/85 
70/161      3732 

ெச-ய6இ=
ராகி 

68/113 -   1390 
  

பா5ராQ 60/131 - 3604 
H.ஆ8Rக 33/362 

33/363 
33/364      842 

ேவ.R&க" 33/387 - 2482 

2 
2015-2016 

73 

H.ஆ8Rக 
– S.20,000/- 

காலதாம
தமாக 
பண0க� 
R�1க=
ப�ட6. 

43/13 - 20000 

பா5ராQ 
(9100) 

காலதாம
தமாக 
பண0க� 
R�1க=
ப�ட6. 

65/7 - 9100 

நாராயண" 
(7700) 

37/518 - 7700 

க.H>தரபாE
�ய" 
(21300) 

59/118,119 – 20000 
64/265    - 1300 

ெஜயMச>திர
" (35300) 

64/268,269 – 
4000+20000 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 



67/92, 93 – 6500 
58/78     - 4800 

R.R&க" 
(3000) 

54/93  - 3000 

  

ேவ.R&க" 
(4600) 
 

33/370 - 4600 

ெச-ய6இ=
ராகி 
பா6ஷா, 
(12900) 

 

45/73 - 12900 

ராஜாRகம
6 (7200) 

63/254 – 7200 

  

எ(.எ(.எ
Eட4 
ப0ைரச(, 
வ Cரசிகாமண0 
(1200) 

 

63/249 - 1200 

  
கா.Rன�யா
E� (7900) 

 
68 /125 - 7900 

3 
2015-2016 

71 

கா.Rன�யா
E� 
(21314) 

மதி=பN�
�5 
வைக 
ெச-ய=ப
�ட 
அளைவ 
வ0ட 
�Bத5 
பண0க� 
ேம?ெகா
Eட6 
 

68/95 - 21314 

4 
2015-2016 

63 

எ(.எ(.எ
Eட4 
ப0ைரச(, 
வ Cரசிகாமண0 
(10000) 

வ&மான
வ3 
�ைறவா
க 
ப0�$த6 

63/247 - 10000 

5 
2018-2019 

30 

எ(.எ(.எ
Eட4 
ப0ைரச(, 
வ Cரசிகாமண0 
(5980) 

வ&மான
வ3 
�ைறவா
க 
ப0�$த6 

61/172 - 5980 

6 
2018-2019 

39 

கா.Rன�யா
E� 
14,000 

ெதாழி
லாள4 
நலநிதி 
ப0�$த 
ெச-ய=ப
டவ05
ைல 

 
59/104 – 14000 

 

7 
2019-2020 

55 

க.H>தரபாE
�ய", 
5104 

 
64/256 - 5104 

           ேம?கEட ப$திக@1கான ெதாைகய0ைன கால�கட>த 
வ&வா- நிதி பதிேவ��லி&>6 ஈடா1க ெச-ய ம"ற அDமதி 



ேவEட=பBகிற6. 
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ெபா&�.2 
           தண01ைக – �ள�ய��� நகரா�சி – இ>நகரா�சிய05 
ஒ=ப>தகார4களா5 ேம?ெகா�ள=ப�ட ஒ=ப>த=பண01கான ப��ய5 
ெதாைக வழ�க=ப�டதி5 உ�ள �ைறபாBகைள ச3ெச-6 
ப$திய0ைன நC1க ெச-ய ஒ=ப>தகார4கள�" கால�கட>த 
ைவ=�$ெதாைக பதிேவ��5 ப0�$த ெச-6 ப$திய0ைன நிவ4$தி 
ெச-ய ம"ற அDமதி ேவEட=பBகிற6. 
 

வ. 
எE. 

ஆEB / 
ப$தி எE. 

ஒ=ப>த
கார4 
வ0பர 

ப$தி H&1க 

கால�க
ட>த 

ைவ=�$ 
ெதாைக 
பதிேவB 
வ0பர / 
ெதாைக 

1 
2014-15 
18 
��நC4 நிதி 

�.மண0 

ெதாழி5X�ப 
பண0யாள4க� 
நியமன ெச-6 
பண0க� 
ேம?ெகா�ள=படா
ைம (28,000) 

48/44 – 
2000 

R.R&க"  52/32  - 
2200 
33  -   95 
54/85 – 
1571 
86 -  134 

R.பா5ரா
Q 

45/98 – 400 
  99 – 600 
48/43 - 
1000 

நாராயண
" 

34/402 - 
2000 

ேவ.R&க
" 

38/533 – 
200 
40/608 – 
3800 
  610  

H.ஆ8R
க 

37/495 – 
8000 
496  

ெச-ய6
இ=ராகி 
பா6ஷா 

48/32 – 
1000 
41 - 1000 

அச"Rக
ம6 

35/458 - 
4000 

2 

2014-2015 
19 
(��நC4 நிதி) 

ச.தி&ம
ைலMசா
மி 
(1469) 

VAT �ைறவாக 
ப0�$த6 

60/150 - 
1469 

 

�.மண0 
(9395) 

56/6  - 
2500 
55/123 – 
1399 
124 – 5025 
133 -  471 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 



 

அச"Rக
ம6 
(5655) 
 

42/4 – 5000 
49/61 - 655 

 
நாராயண
" (849) 

47/9  – 349 
  12 - 500 

 
H.ஆ8R
க 

46/112 – 
14577 
113 - 3340 

 

ெச-ய6 
இ=ராகி 
பா6ஷா 

43 / 5,6,16 
17, 31, 32 – 
8610 
48/48  - 
10000 

 
பா5ராQ 
(7857) 

52/38 - 
7857 

  
ேவ.R&க
" 
(12041) 

 
52/34, 35 – 
1515          
10529 

  

R.R&க"  
(7525) 

 

54/95 - 
4913 
  97 – 2244 
  98 – 177 
  99 - 191 

3 
2018-19 
26  
��நC4 நிதி 

H.ஆ8R
க 
(3632) 
 

�Bத5 வ0ைல 
அDமதி$த6 
ெதாைக 
வழ�கிய6 

45/78 -3279 
- 3600 

  

க.H>தர
பாE�ய
" 
(4528) 

56/15 – 
4528 
 

4 
2018-2019 
22 
(��நC4 நிதி) 

க.H>தர
பாE�ய
" 
(2500) 

ெதாழிலாள4க� 
நலநிதி �ைறவாக 
ப0�$த ெச-த6 

57/36  - 
2800 
 

  

H.ஆ8R
க(1650) 

35/431 – 
1000 
  430 -  
200 
  450 -  
450 

  
கா.Rன�
யாE� 
(860) 

46/122 - 
860 

5 
2018-2019 
20  
��நC4 நிதி 

க.H>தர
பாE�ய
"(9000) �வ0ய0ய5 

ேசாதைன 
அறி1ைக1� 
ப��ய5 ெதாைக 
அDமதி$த6 (50500) 

56/13 – 
4500 
  14 - 
4500 

  

H.ல�Hமி 
(6000) 

42/2 – 1000 
43/21 – 
3000 
  22 – 1000 
  23 - 



1000 

  
H.ஆ8R
க 
(7500) 

39/569 – 
4350 
570 - 3200 

  
ெஜயMச>
திர" 
(1500) 

53/49 - 
1500 

  
சி.தி&ம
ைலMசா
மி,(1500) 

40/73 - 250 
74 - 1250 

6 

2012-2013 
20 
��நC4 நிதி 

�.மண0 
(10160) 

VAT �ைறவாக 
ப0�$த6 

37/498 – 40 
38/560 – 
150 
39/585 - 
2600 
571 – 2500 
42/674 – 
500 
675 -1500 
46/106 – 
750 
107 – 750 
129 – 100 
48/22 – 200 
31 - 1070 

 

ெச-ய6 
இ=ராகி 
பா6ஷா(6
764) 
 

45/77 – 
1764 
90 - 5000 

  

ச.தி&ம
ைலMசா
மி 
(1500) 

 
46/103 – 
250 
104 -1250 

7 
2019-2020 
18 

எ1ஸெல
E� 
�ேளா
ேரா 
சி(ட, 
ச�கர"
ேகாவ05. 

�ேளா3ேனச" 
சிலிEட4 
வ0நிேயாக 
ெச-த5 

70/181 - 
4000 

8 
2019-2020 
20 

க.H>தர
பாE�ய
" 

 

59/120 – 
5000 
59/121 - 
1239 

           ேம?கEட ப$திக@1கான ெதாைகய0ைன வ&வா- நிதி 
கால�கட>த பதிேவ��"ப� ஈடா1க ெச-ய ம"ற அDமதி 
ேவEட=பBகிற6. 
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ெபா&�.3 
          �ள�ய��� நகரா�சி1��ப�ட நகரளைவ வா4B F, ப0ளா1 
எE.9, நகரளைவ எE.38/1, 39/1 (நகரளைவ எE.347/1, 348/1, 348/3A, 349/1) 
எEண05 அைம>6�ள மைன=ப03வ0?� நக4 ஊரைம=� 6ைற, 
ெத"காசி அவ4கள�" க�த ந.க.எE.436/2021/ெத.மா.ந.ஊ.,அ, 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 



நா�.16.06.2021- ேததிய உ$திரவ0"ப�_ ம?8  
 
ம.வ(R)ெத.மா.நஊ. அ.எE.03/2021 என எEண0ட=ப�டப� ��ய0&=� 
மைன=ப03`1� ெதாழி5X�ப அDமதி வழ�க=ப�B�ள6. 
           ேம?கEட மைன=ப03` வர"Rைற=பB$த ெத"காசி நக4 
ஊரைம=� 6ைற க�த எE.436/2021/ெத.மா.ந.ஊ.அ, நா�.16.06.2021-"ப� 
தி&.RைகதC" எ"பவ4 வர"Rைற=பB$6த5 க�டண 16.08.2021 
ேததிய05 S.615960/- உ3ய அரH கண1� தைல=ப0
, வள4Mசி 
க�டண 17.08.2021- ேததிய05 S.1026600/- ைய நகரா�சி 
க&aல$தி
 ெச
$தி_�ளா4.  
            ேம
 நக4 ஊரைம=� 6ைண இய1�ந4 க�த எE. 
436/2021/ெத.மா.ந.ஊ.அ, நா�.16.06.2021-"ப� ெதாழி5X�ப ஒ=�த5 
வழ�க=ப�B�ள ��ய0&=� மைன=ப03` தி&.RைகதC" எ"பவ4 
கீc1கEடவா8 சாைலக� ம?8 திறெவள�கைள இ>நகரா�சி1� 
�ள�ய��� சா4பதிவாள4 அ
வலக ப$திர=பதி` ந"ெகாைட 
ஆவண எE.1/2666/2021, நா�.01.09.2021-"ப� �ள�ய��� நகரா�சி1காக 
நகரா�சி ஆைணயாள4 அவ4க� dல தமிcநாB ஆ@ந4 
அவ4க@1� எ"ற ெபய35 ஒ=பைட=� ெச-6�ளா4.           

வ.                
எE. 

சாைல (அ) 
திறெவள� 

ச4ேவ எE பர=பள` 

1 சாைல எE.1 

வா4B F, ப0ளா1 
9, 
நகரளைவ 
எE.38/1  

945.80 ச.மe . 

2 சாைல எE.2 

வா4B F, ப0ளா1 
9, 
நகரளைவ 
எE.39/1  

596.60 ச.மe . 

3 சாைல எE.3 

வா4B F, ப0ளா1 
9, 
நகரளைவ 
எE.39/1  

476.55 ச.மe . 

4 சாைல எE.4 

வா4B F, ப0ளா1 
9, 
நகரளைவ 
எE.39/1  

294.40 ச.மe . 

5 சாைல எE.5 

வா4B F, ப0ளா1 
9, 
நகரளைவ 
எE.38/1  

386.06 ச.மe . 

6 சாைல எE.6 

வா4B F, ப0ளா1 
9, 
நகரளைவ 
எE.38/1  

130.03 ச.மe . 

7 சாைல எE.7 

வா4B F, ப0ளா1 
9, 
நகரளைவ 
எE.38/1  

173.66 ச.மe . 

8 சாைல எE.8 

வா4B F, ப0ளா1 
9, 
நகரளைவ 
எE.38/1  

229.93 ச.மe . 

9 
திறெவள� 1 
(மைன எE.18 

வா4B F, ப0ளா1 
9, 

75.025 ச.மe . 



பாக) நகரளைவ 
எE.38/1  

10 
திறெவள� 2 
(மைன எE.37) 

வா4B F, ப0ளா1 
9, 
நகரளைவ 
எE.38/1  

119.31 ச.மe . 

11 
திறெவள� 2 
(மைன எE.38) 

வா4B F, ப0ளா1 
9, 
நகரளைவ 
எE.38/1  

190.34 ச.மe . 

12 
திறெவள� 3 
(மைன எE.56,57) 

வா4B F, ப0ளா1 
9, 
 
நகரளைவ 
எE.39/1  

255.262 ச.மe. 

13 
திறெவள� 4 
(மைன எE.66) 

வா4B F, ப0ளா1 
9, 
நகரளைவ 
எE.39/1  

121.73 ச.மe . 

        ேம?கEட ஒ=பைட=� ெச-ய=ப�B�ள சாைலகைள 
நகரா�சி ெபா6$ெத&வாக அறிவ01க` ம?8 ெதாட4 பராம3=� 
பண0க� நகரா�சி dல ேம?ெகா�ள` ம"ற அDமதி 
ேவEட=பBகிற6. 
 

 1699 

ெபா&�.4 
         �ள�ய��� நகரா�சி1��ப�ட உர1கிட�கி5 உய04 உர 
தயா3$த5 பண0க� ேம?ெகா�ள ெச"ைன நகரா�சி நி4வாக 
இய1�ந4 ெசய5Rைற எE.7979/2020/LA3, நா�.30.06.2021-5 15வ6 
நிதி1�g ப3>6ைரய0" கீc இ>நகரா�சி1� மா"யமாக S.11294151/-
5 அDமதி1க=ப�B�ள6. ெத"காசி மாவ�ட ஆ�சி$தைலவ4 
அவ4கள�" 06.08.20212- ேததிய ேநர� உ$திரவ0"ப� ேம?ப� 
உர1கிட�� Rgைமயாக ம8அளவ CB (Resurvey) ெச-ய=ப�B S.150.00 
இல�ச மதி=பN��5 உய04 உர தயா31� Biomining பண0க� 
ேம?ெகா�ள (18000 CUM) உ$ேதசி$6 ெச"ைன நகரா�சி நி4வாக 
இய1�ந3" நி4வாக அDமதி ெபற ம"ற அDமதி 
ேவEட=பBகிற6. 

வ. 

எE 
பண0ய0" வ0பர 

மதி=பN�B 

ெதாைக 

(S.இல�ச$தி5

) 

1 

இ>நகரா�சி1��ப�ட வா4B 26-5 

உ�ள நகரா�சி உர1கிட�கிைன 

சரீைம$6 உய04 உர (Bio Mining) 

தயா31� பண0 ேம?ெகா�@த5 

150.00 

(ந.க.எE.1722/2018/இ1) 
 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 

 1700 

ெபா&�.5 
           �ள�ய��� நகரா�சி1��ப�ட வா4B 3, சி>தாமண0 
ப�திய05 அைம>6�ள நவ Cன எ3வா_ தகனேமைட பg6நC1க, 
பராம3$த5 ம?8 இய1�த5 பண0ைய இ>நக4ம"ற தC4மான 
எE.1330, நா�.28.01.2020-"ப� wச1தி ப`Eேடஷ", இராமநாத�ர 
ெதாEB நி8வன dல ேம?ெகா�ள இ,வ
வலக ெசய5Rைற 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 



ஆைண ந.க.எE.0332/2020/இ1, நா�.10.02.2020-"ப� அDமதி 
வழ�க=ப�B�ள6. அதன�=பைடய05 நவ Cன எ3வா_ 
தகனேமைடய0ைன பராம3$6 வ& நி8வன$தி" ெசய5பா��ைன 
தினச3 ஆ-` ெச-ய`, கEகாண01க` Hகாதார ஆ-வாள4, 
Hகாதார அ
வல4 அவ4கைள நியமன ெச-6 அறிவ0=� 
வழ�க=ப�B�ள6. wச1தி ப`Eேடஷ" நி8வன எ3x�B 
க�டண$ ெதாைகய0ைன உ3ய கால1ெகBவ0?�� ெதாட4>6 
ெதாைக ெச
$த தவறியதா
, பராம3=� பண0கள�5 
கவன1�ைறவான ெசய5பா��னா
, ெகாேரானா ெதா?8 
காரணமாக இற=� ஏ?ப�ட கால�கள�5 15 நா�க� வைர ேம?ப� 
எ3வா_ தகனேமைட இய�காத வ0பர அறி1ைக 11.06.2021- ேததிய05 
Hகாதார ஆ-வாள4 ம?8 Hகாதார அ
வல4 அவ4க� 
சம4=ப0$6�ளா4. ேம?கEட அறி1ைகய0"ப�_, நகரா�சி 
ெபாறியாள4 �றி=ப0"ப�_ wச1தி ப`Eேடஷ", இராமநாத�ர 
நி8வன$திைன 30.06.2021 ப0?பக5 Rத5 ர$6 ெச-ய ம"ற அDமதி 
ேவEட=பBகிற6. 
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ெபா&�.6 
           மாவ�ட ஆ�சி$தைலவ4 அவ4கள�" 22.07.2021- ேததிய 
ஆ-`1 ��ட$தி5 உ$திரவ0�B�ளப� 2021-22 ஆ ஆEB 
தி�ட$தி" கீc �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய05 உ�ள z�கா1கள�5 
பராம3=� பண0க� ம?8 வ0ைளயா�B உபகரண�க� அைம1� 
பண0க� ேம?ெகா�ள S.82.00 இல�ச$தி5 மதி=பNBக� தயா4 
ெச-ய=ப�B�ள6. ேம?கEட பண0கைள அவசிய ேம?ெகா�ள 
ேவE�_�ளதா
, நகரா�சி நிதிநிைல ேபா6மானதாக 
இ5லாததா
, ேம?கEட பண0கைள ேம?ெகா�ள அரசி" 
Rgமா"ய ெபற தி�ட=ப0ேரரைண அD=ப`, சம>த=ப�ட 
அதிகார$திட உ3ய நி4வாக அDமதி ெபற ம"ற$தி" அDமதி 
ேவEட=பBகிற6. (ந.க.எE.1754/2021/இ1) 

வ.      
எE. 

ேவைல வ0பர 

மதி=பNB 
ெதாைக 

(S.இல�ச$
தி5) 

1 

இ>நகரா�சி1��ப�ட R$6நக4 
z�காவ05 வ0ைளயா�B 
உபகரண�க�, மி"சார வசதிக�, 
மர1க"8க� நBத5 ம?8 இதர 
பண0க� ேம?ெகா�@த5 

12.00 

2 

இ>நகரா�சி1��ப�ட ேகா�ைட$திரB 
z�காவ05 H?8MHவ4, வ0ைளயா�B 
உபகரண�க�, மி"சார வசதி, 
மர1க"8க� நBத5 ம?8 இதர 
பண0க� ேம?ெகா�@த5 

25.00 

3 

இ>நகரா�சி1��ப�ட இ>திரா நக4 
z�காவ05 H?8MHவ4, வ0ைளயா�B 
உபகரண�க�, மி"சார வசதி, 
மர1க"8க� நBத5 ம?8 இதர 
பண0க� ேம?ெகா�@த5 

45.00 

 ெமா$த 82.00 
 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 
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ெபா&�.7 
           மாவ�ட ஆ�சி$தைலவ4 அவ4கள�" 22.07.2021- ேததிய 
ஆ-`1 ��ட$தி5 உ$திரவ0�B�ளப� 2021-22 ஆ ஆEB 
தி�ட$தி" கீc �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய05 உ�ள மயான�கள�5 
H?8MHவ4 ம?8 பராம3=� பண0க� ேம?ெகா�ள S.58.00 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 



இல�ச$தி5 மதி=பNBக� தயா4 ெச-ய=ப�B�ள6. ேம?கEட 
பண0கைள அவசிய ேம?ெகா�ள ேவE�_�ளதா
, நகரா�சி 
நிதிநிைல ேபா6மானதாக இ5லாததா
, ேம?கEட பண0கைள 
ேம?ெகா�ள அரசி" Rgமா"ய ெபற தி�ட= ப0ேரரைண 
அD=ப`, சம>த=ப�ட அதிகார$திட உ3ய நி4வாக அDமதி 
ெபற ம"ற$தி" அDமதி ேவEட=பBகிற6. 
 

வ.      
எE. 

ேவைல வ0பர 

மதி=பNB 
ெதாைக 

(S.இல�ச$தி5
) 

1 

இ>நகரா�சி1��ப�ட 
ேகா�ைட$திரB மயான$தி5 
H?8MHவ4, வாய0?கத` ம?8 
இதர பண0க� ேம?ெகா�@த5 

20.00 

2 

இ>நகரா�சி1��ப�ட வா4B 32-5 
உ�ள மயான$தி5 H?8MHவ4, 
வாய0?கத` ம?8 இதர பண0க� 
ேம?ெகா�@த5 

15.00 

3 

இ>நகரா�சி1��ப�ட வா4B 15-5 
உ�ள மயான$தி5 H?8MHவ4, 
வாய0?கத` ம?8 இதர பண0க� 
ேம?ெகா�@த5 

23.00 

 ெமா$த 58.00  
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ெபா&�.8 
           �ள�ய��� நகரா�சி1� 2021-2022 ஆ ஆE�?� 
ேதைவயான ப�வ�க� ம?8 எg6 ெபா&�க� வா��வத?� 
இ>நக4ம"ற தC4மான எE.1670, நா�.16.07.2021-" ப� அDமதி 
ெபற=ப�B�ள6. அதன�=பைடய05 இ>நகரா�சி1� ேதைவயான 
ப�வ�க� ம?8 எg6 ெபா&�க� வா��வத?� வ0ைல=��ள� 
02.07.2021- ேததி வரேவ?க=ப�டதி5 கீc1கEB�ள d"8 
வ0ைல=��ள�க� ெபற=ப�B�ள6.  

வ
.எ

E
. 

ெபா&� வ0பர 

எ
E

ண
01

ை
க

 

Trichy Indco 
Press, T.S.S.M. 
Comples (First 
Floor) Near 

Karpagam Hotel, 
54D/1, West 

Bouleward Road, 
Tiruchirappalli 

ச>தி
ேராதய

 
�ேரட4

(, 
G17,தைர
$தள, 
சி$ரா 

கா=ள
1(, 

ச$திர 
ேப&>6 
நிைலய

, 
தி&Mசி
ரா=ப�

ள� 

TAMILN
ADU 

MULTIP
URPOSE 
INDCO 
SERVE, 
107,First 
Floor, 

N.S.Com
plex, 

25A,Sun
daradas 
Tank 
Street, 
Thiruchir
appalli. 

1 A4 Size Paper 1 3 364.00 392.00 352.80 

2 Legal Size Paper 1 3 426.00 437.00 408.80 

3 1 �ய4 ேநா�B 

(Portrait) 
1 123.00 134.00 100.80 

4 2 �ய4 ேநா�B 1 146.00 151.00 123.20 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 



(Portrait) 
5 1 �ய4 ேநா�B 

(Landscape) 
1 123.00 123.00 100.80 

6 2 �ய4 ேநா�B 

(Landscape) 
1 146.00 157.00 123.20 

7 ML Register  1 325.00 358.00 302.40 

8 தபா5 கவ4 9 X 4  1 236.00 295.00 212.40 

9 தபா5 கவ4 10 X 4  1 277.00 283.00 236.00 

10 தபா5 கவ4 11 X 5  1 319.00 330.00 265.50 

11 பைச=பா��5 300 ML  1 89.00 94.00 76.70 

12 நாடா 1 410.00 420.00 367.50 

13 Flab  1 89.00 94.00 70.00 

14 ைப5 Pad  1 71.00 83.00 59.00 

15 �" ேட1 1 

க�B 59.00 65.00 47.20 

16 dBதா� 100 952.00 1036.00 784.00 

17 Deposit Register MF No 

94 (100 ப1க) 1 1232.00 1456.00 1008.00 

18 6=�ர` பண0யாள4 

வ&ைக பதிேவB 
1 549.00 571.00 504.00 

19 தபா5 பகீ4மான 

பதிேவB 
1 426.00 448.00 392.00 

20 Stamp Pad(Sumal)  1 95.00 106.00 88.50 

21 Stamp Pad(Large)  1 117.00 130.00 112.10 

22 Pencil 1 90.00 101.00 84.00 

23 Stock Register 1 827.00 549.00 504.00 

24 த"பதிேவB  
(200 ப1க) 

1 728.00 784.00 672.00 

25 M-Book 25 Page 1 112.00 123.00 100.80 

26 M-Book 50 Page 1 142.00 151.00 134.40 

27 M-Book 100 Page 1 177.00 179.00 168.00 

28 LIR Register  1 325.00 336.00 302.00 

29 Building Application 

Register  
1 325.00 336.00 302.40 

30 ��நC4 ெபய4 மா?ற 
பதிேவB 

1 325.00 336.00 302.40 

31 சி8 நC4 கழி1� 

ரச6ீக� 
1 �1 358.00 381.00 336.00 

32 மல கழி1� 

ரச6ீக� 
1 �1 358.00 381.00 336.00 

33 �ள�ய5 ரச6ீக� 1 �1 358.00 381.00 336.00 

34 Payment  Book   1 526.00 549.00 504.00 

35 Receipts Book 1 526.00 549.00 504.00 

36 Allotmend Register 1 526.00 549.00 504.00 

37 Tender Note 1 319.00 336.00 302.40 

38 ஒ=ப>தகார4 
உ3ம பதிேவB 

1 319.00 336.00 302.40 

39 ப0ற=� சா"8 
ேகா& ப�வ 

1 302.00 336.00 280.00 

40 அDப>த 1 381.00 403.00 364.00 

41 கண0ண0 ேசைவ 
ைமய ரச6ீக� 

100 

(1+1) 
319.00 354.00 295.00 

       ேமேல கEB�ள ப�வ�க� ம?8 எg6 ெபா&�க� வா�க 



TAMILNADU MULTIPURPOSE INDCO SERVE, 107,First Floor, N.S.Complex, 
25A,Sundaradas Tank Street, Thiruchirappalli, எ"ற நி8வன$தி" வ0ைல=��ள� 
�ைறவாக உ�ளதா5 ேம?கEட TAMILNADU MULTIPURPOSE INDCO 
SERVE, 107,First Floor, N.S.Complex, 25A,Sundaradas Tank Street, Thiruchirappalli,  
dல ப�வ�க� ம?8 எg6 ெபா&�க� வ0ைல1� ெபற ம"ற 
அDமதி1கலா. (ந.க.எE.841/2021/ப04) 
 

 1704 

ெபா&�.9 
           �ள�ய��� நகரா�சி ெபா6 Hகாதார=ப03வ05 வ CB வ Cடாக 
ம�� �=ைபக�, ம�காத �=ைபகைள தர ப03$6 வா��வத?� 
36 எEண BOV வாகன ெபாறிய0ய5 ப03வ0" dல வா�க=ப�B 
Hகாதார ப03வ05 பய"பB$த=ப�B வ&கிற6. ேம?ப� வாகன$தி5 
(வாகன எE.2, 7, 10, 21 ம?8 35) ேப�ட3 ம?8 சில உதி3 
பாக�க� பg6 ஏ?ப�B இய1க R�யாத நிைலய05 உ�ள6. 
எனேவ ேம?ப� வாகன$தி?� �திய ேப�ட3 மா?றி வாகன பg6 
நC1க ெச-6 மeEB பய"பB$த உ$ேதச ெசல`$ ெதாைக 
S.3,00,000/-ைய நகரா�சி ெபா6நிதிய0லி&>6 ேம?ெகா�ள ம"ற$தி" 
அDமதி ேவEட=பBகிற6. (ந.க.எE.1811/2021/எM1) 
 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 

 1705 

ெபா&�.10 
            �ள�ய��� நகரா�சி ெபா6Hகாதார=ப03வ05 79 �-ைம 
பண0யாள4க� பண0 ெச-6 வ&கிறா4க�. ேம?ப� பண0யாள4கைள 
ெகாEB 17 நக4ப03`கள�5 Door to Door Collection, Lorry, LCV, Drainage, 
Cleaning ேபா"ற பண0க� ேம?ெகா�ள=ப�B வ&கிற6. த?ேபா6 
4MCC ேம?கEட பண0யாள4கைள ெகாEேட பண0க� 
ேம?ெகா�ள=ப�B வ&கிற6. இதனா5 நக4=ப�திய05 
ெபா6Hகாதார= பண0க� பாதி1க=ப�B வ&கிற6. ெபா6ம1கள�ட 
ெபா6 Hகாதார சம>தமான �கா4க� அதிகமாக வர=ெப?8�ள6. 
எனேவ 4 (MCC) பHைம XEஉர1��5கள�5 பண0க� ெச-வத?� 25 
தின1�லி பண0யாள4க� மாவ�ட ஆ�சி$தைலவ4, ெத"காசி 
அவ4க� நி4ணய ெச-த தின1�லி அ�=பைடய05 d"8 
மாத�க@1� பண0யாள4கைள பண0யம4$த ஆ� உ$ேதச ெசல`$ 
ெதாைக S.6,22,000/-ைய ெபா6நிதிய0லி&>6 ெசலவ0ட ம"ற$தி" 
அDமதி ேவEட=பBகிற6. 

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

1 July 2021 25 27 2,16,000 
2 August 2021 25 26 2,08,000 
3 September 2021 25 26 2,08,000 

Total  6,22,000 
(ந.க.எE.146/2021/எM1) 
 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 
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ெபா&�.11 
         இ>நகரா�சி ப�திய05 உ�ள சி>தாமண0 ேம5நிைல 
நC4$ேத1க$ ெதா��ய0லி&>6 ��நC4 வ0நிேயாக$தி" ேபா6 
�ேளா3ேனச" கல>6 ெபா6ம1க@1� ��நC4 வ0நிேயாக 
ெச-ய=ப�B வ&கிற6. த?ேபா6 ேம?ப� ��நCைர H$திக3=� 
ெச-வத?� ேதைவயான ைஹேபா �ேளாைரB திரவ 
பய"பB$த=ப�B வ&கிற6. ேம?ப� ைஹேபா �ேளாைரB திரவ 
கல>6 வ0நிேயாக ெச-ய ேவE� இ&=பதா5 இ>நகரா�சி 
ெபா6=பண0 ேம?பா4ைவயாள4 ம?8 நகரா�சி ெபாறியாள4 
அவ4கள�" அறி1ைகய0" அ�=பைடய05 ேம?ப� பண0ய0ைன 
ேம?ெகா�ள`, அத?கான மதி=பN�B$ ெதாைக S.9,90,000/-1�, 
ேம?ப� ��நC4 நிதிய0" கீc ேம?ெகா�ள` ம"ற$தி" அDமதி 
ேவEட=பBகிற6. (ந.க.எE.1257/2021/இ2) 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 
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ெபா&�.12 
          �ள�ய��� நகரா�சி ெபா6Hகாதார=ப03` BOV வாகன 
எE.2, 7, 10, 21 ம?8 351� �திய ேப�ட3 ம?8 சில 
உதி3பாக�க� வ0நிேயாக ெச-_ பண0ைய ேம?ெகா�வத?� 
த�தி வா->த நி8வன�கள�டமி&>6 06.08.2021 அ"8 ஒ=ப>த=��ள� 
ேகார=ப�டதி5 கீc1கEட இரEB ஒ=ப>த=��ள�க� 
வர=ெப?8�ள6. ஒ=�ேநா1� ப��ய5 ம"ற$தி" பா4ைவ1�, 
R�வ0?� ைவ1க=பBகிற6. 

வ. 
எE 

நி8வன$தி" ெபய4 
ம?8 Rகவ3 

வ0ைல=��ள�ய0" வ0ைல 
வ0பர (S.) GST உ�பட 

1 
Sharp Systems, 
Pothanur, Coimbatore. 

1 ேப�ட3 வ0ைல  
1 வாகன$தி?� - S.53550/- 
(5 வாகன$தி?� S.267750/-) 

2 
Selvaram Enterprises, 
Padmavathipuram, Tiruppur. 

1 ேப�ட3 வ0ைல  
1 வாகன$தி?� - S.56630/- 
(5 வாகன$தி?� S.283150/-) 

            ேம?கEட இரEB ஒ=ப>த=��ள�கள�5 வ3ைச எE.1-5 
உ�ள Sharp Systems, Pothanur, Coimbatore நி8வன$தி" ஒ=ப>த=��ள� 
�ைறவாக உ�ள6. அைத ம"ற அDமதி1கலா. ெபா6Hகாதார 
அவசர, அவசிய க&தி தன�அ
வல4 அவ4கள�" அDமதி ெப?8 
நடவ�1ைக ேம?ெகாEடைத_ ம"ற அ�கீக31கலா. 
(ந.க.எE.1811/2021/எM1) 
 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 
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ெபா&�.13 
          தி&.ஏ.மாடசாமி, த/ெப.ஏR கைரயாள4, கைரயாள�4, 
வ Cரேகரள��4 எ"பவ4 �ள�ய��� நகரா�சிய05 �திய 
ஒ=ப>தகாரராக பதி` ெச-6 ெகா�@மா8 23.07.2021 ேததி 
வ0Eண=ப ெச-6�ளா4. ேம?கEட வ0Eண=ப$திைன நகரா�சி 
ெபாறியாள4 ப3சலீைன ெச-6 17.08.2021- ேததி அறி1ைக 
சம4=ப0$6�ளத" அ�=பைடய05 தி&.ஏ.மாடசாமி எ"பவைர Rத5 
நிைல ஒ=ப>தகாரராக (2021-2022) ஆE�5 பதி` ெச-6 ெகா�ள 
ம"ற$தி" பா4ைவ1�, அDமதி1� ைவ1க=பBகிற6. 
           அ
வலக �றி=� 
                             ேம?ப� தி&.ஏ.மாடசாமி, த/ெப.ஏR  
                             கைரயாள4, கைரயாள�4 எ"பவைர  
                             ெபாறியாள4  அவ4கள�" அறி1ைகய0"ப�  
                             2021-22 ஆ ஆEB Rத5 நிைல  
                             ஒ=ப>தகாரராக பதி`  
                             ெச-ய ம"ற அDமதி1கலா. 
                             (ந.க.எE.1733/2021/இ1) 
 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 
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ெபா&�.14 
         இ>நகரா�சி1��ப�ட வா4B 23, ேக.�.எ.அகம6 இ=ராகி 
ெத&வ05 வா8கா5 அைம$த5 பண0க� ேம?ெகா�ள 20.07.2021-5 
வர=ெப?8�ள கீc1கEட வ0பர=ப�யான ஒ=ப>த=��ள�ய0ைன 
ம"ற$தி" பா4ைவ1� R�வ0?� ைவ1க=பBகிற6. 
                                                    மதி=பN�B$ ெதாைக 
S.9.90 இல�ச 

வ. 
எE 

ஒ=ப>ததார4 ெபய4 ஒ=ப>த=��ள� வ0கித 

1 
தி&.ேவ.R&க", 
�ள�ய���. 

0.03 சதவ Cத �ைற` 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 



2 
தி&.H.ஆ8Rக, 
�ள�ய���. 

0.07 சதவ Cத அதிக 

       ேம?ப� பண01� வர=ெப?8�ள இ& ஒ=ப>த=��ள�கள�5 
மதி=பN�B$ ெதாைகய0ைன வ0ட 0.03 சதவ Cத �ைறவாக 
வழ�கி_�ள தி&.ேவ.R&க", �ள�ய��� எ"பவ3" 
ஒ=ப>த=��ள�ைய அDமதி1கலா. (ந.க.எE.649/2021/இ1) 
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ெபா&�.15 
           �ள�ய��� நகரா�சி1��ப�ட வா4B எE.3, அேப$கா4 
2 ெத&வ05 ேபவ4ப0ளா1 சாைல அைம$த5 பண0கைள 
ேம?ெகா�வத?� 06.08.2021-5 வர=ெப?8�ள கீc1கEட 
வ0பர=ப�யான ஒ=ப>த=��ள�ய0ைன ம"ற$தி" பா4ைவ1�, 
R�வ0?� ைவ1க=பBகிற6. 
                                    மதி=பNB ெதாைக S.9.80 இல�ச 

1) தி&.பா5ராQ, 
ஒ=ப>தகார4, 
�ள�ய��� 
நகரா�சி 

- 

0.86% மதி=பN�B 
ெதாைகைய வ0ட 
அதிக 

2) ெஜயMச>திர", 
ஒ=ப>தகார4, 
�ள�ய��� 
நகரா�சி 

- 

0.01% மதி=பN�B 
ெதாைகைய வ0ட 
�ைற` 

  அ
வலக �றி=�: 
            ேம?ப� பண01� வர=ெப?8�ள இ& ஒ=ப>த=��ள�கள�5 
             மதி=பN�B$ ெதாைகய0ைன வ0ட 0.01 சதவ Cத �ைறவாக 
            வழ�கி_�ள ஒ=ப>தகார4 தி&.ச.ீெஜயMச>திர", 
�ள�ய��� 
             எ"பவ3" ஒ=ப>த=��ள�ைய அDமதி1கலா. 
             (ந.க.எE.1592/2021/இ1) 
 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 
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ெபா&�.16 
           �ள�ய��� நகரா�சி1��ப�ட வா4B எE.12, 
ெல=ைபசா�ர ெத&வ05 வா8கா5 அைம$த5 பண0கைள 
ேம?ெகா�வத?� 06.08.2021-5 வர=ெப?8�ள கீc1கEட 
வ0பர=ப�யான ஒ=ப>த=��ள�ய0ைன ம"ற$தி" பா4ைவ1�, 
R�வ0?� ைவ1க=பBகிற6. 
                                    மதி=பNB ெதாைக S.9.95 இல�ச 

1
) 

தி&.பா5ராQ, 
ஒ=ப>தகார4, �ள�ய��� 
நகரா�சி 

- 
0.19% மதி=பN�B 
ெதாைகைய வ0ட 
�ைற` 

2
) 

தி&.ெஜயMச>திர", 
ஒ=ப>தகார4, �ள�ய��� 
நகரா�சி 

- 
1.48% மதி=பN�B 
ெதாைகைய வ0ட 
அதிக 

          
    அ
வலக �றி=�: 
            ேம?ப� பண01� வர=ெப?8�ள இ& ஒ=ப>த=��ள�கள�5 
            மதி=பN�B$ ெதாைகய0ைன வ0ட 0.19 சதவ Cத �ைறவாக 
            வழ�கி_�ள ஒ=ப>தகார4 தி&.ரா.பா5ராQ, �ள�ய��� 
            எ"பவ3" ஒ=ப>த=��ள�ைய அDமதி1கலா. 
             (ந.க.எE.1307/2021/இ1) 
 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 

 1712 ெபா&�.17 அDமதி1க= 



            இ>நகரா�சி1��ப�ட வா4B 21-5 உ�ள நக4நல 
ைமய$தி5 ப3ேசாதைன ைமய ம?8 அ�க"வா� க��ட 
பராம3=� பண0க� ேம?ெகா�ள 20.07.2021-5 வர=ெப?8�ள 
கீc1கEட வ0பர=ப�யான ஒ=ப>த=��ள�ய0ைன ம"ற$தி" 
பா4ைவ1� R�வ0?� ைவ1க=பBகிற6. 
                          மதி=பN�B$ ெதாைக S.9.90 இல�ச 

வ.  
எE 

ஒ=ப>ததார4 ெபய4 ஒ=ப>த=��ள� வ0கித 

1 
தி&.ேவ.R&க", 
�ள�ய���. 

0.02 சதவ Cத �ைற` 

2 
தி&.H.ஆ8Rக, 
�ள�ய���. 

1.10 சதவ Cத அதிக 

           ேம?ப� பண01� வர=ெப?8�ள இ& ஒ=ப>த=��ள�கள�5 
மதி=பN�B$ ெதாைகய0ைன வ0ட 0.02 சதவ Cத �ைறவாக 
வழ�கி_�ள தி&.ேவ.R&க", �ள�ய��� எ"பவ3" 
ஒ=ப>த=��ள�ைய அDமதி1கலா. (ந.க.எE.1198/2021/இ1) 
 
 

ப�ட6. 
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ெபா&�.18 
             �ள�ய��� நகரா�சி1��ப�ட வா4B எE.28, அரH 
ம&$6வமைன ப0"�ற OHT அ&கி5 �தியதாக அ�க"வா� 
க��ட அைம$த5 பண0கைள ேம?ெகா�வத?� 06.08.2021-5 
வர=ெப?8�ள கீc1கEட வ0பர=ப�யான ஒ=ப>த=��ள�ய0ைன 
ம"ற$தி" பா4ைவ1�, R�வ0?� ைவ1க=பBகிற6. 
                                     மதி=பNB ெதாைக S.4.00 இல�ச 

1) தி&.பா5ராQ, 
ஒ=ப>தகார4, �ள�ய��� நகரா�சி 

- 
1.89% மதி=பN�B

2) தி&.ெஜயMச>திர", 
ஒ=ப>தகார4, �ள�ய��� நகரா�சி 

- 
0.01% மதி=பN�B

          
 அ
வலக �றி=�: 
          ேம?ப� பண01� வர=ெப?8�ள இ& ஒ=ப>த=��ள�கள�5 
          மதி=பN�B$ ெதாைகய0ைன வ0ட 0.01 சதவ Cத �ைறவாக 
          வழ�கி_�ள ஒ=ப>தகார4 தி&.ச.ீெஜயMச>திர", �ள�ய��� 
          எ"பவ3" ஒ=ப>த=��ள�ைய அDமதி1கலா. 
          ந.க.எE.1601/2020/இ1) 
 
 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 
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ெபா&�.19 
           இ>நகரா�சி1��ப�ட வா4B 8, R=�டாதி அம" ேகாவ05 
2வ6 ெத&வ05 ேபவ4ப0ளா1 சாைல அைம$த5 பண0க� 
ேம?ெகா�ள 20.07.2021-5 வர=ெப?8�ள கீc1கEட வ0பர=ப�யான 
ஒ=ப>த=��ள�ய0ைன ம"ற$தி" பா4ைவ1� R�வ0?� 
ைவ1க=பBகிற6. 
                                  மதி=பN�B$ ெதாைக S.9.80 இல�ச 
வ.  எE ஒ=ப>ததார4 ெபய4 ஒ=ப>த=��ள� வ0கித 

1 
தி&.ச.தி&மைலMசாமி 
�ள�ய���. 

0.06 சதவ Cத �ைற` 

2 
தி&.கா.Rன�யாE�, 
�ள�ய���. 

2.42 சதவ Cத அதிக 

          ேம?ப� பண01� வர=ெப?8�ள இ& ஒ=ப>த=��ள�கள�5 
மதி=பN�B$ ெதாைகய0ைன வ0ட 0.06 சதவ Cத �ைறவாக 
வழ�கி_�ள தி&.ச.தி&மைலMசாமி, �ள�ய��� எ"பவ3" 
ஒ=ப>த=��ள�ைய அDமதி1கலா. (ந.க.எE.1236/2021/இ1) 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 
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ெபா&�.20 
           இ>நகரா�சி ப�திய05 உ�ள 6 ேம5நிைல நC4$ேத1க$ 
ெதா��கள�5 உ�ள நC3" அள`கைள கEடறிய �தியதாக (LEVEL 
CHANGE) வ0நிேயாக ெச-த5 ம?8 ெபா&$6த5 பண01� 
இ,வ
வலக ந.க.எE.0505/2021/இ2, நா�.18.06.2021-"ப� ஒ=ப>த=��ள� 
ேகார=ப�B 06.07.2021 அ"8 ெபற=ப�ட இரEB ஒ=ப>த=��ள�கைள 
பா4ைவய0�B �ைற>த ஒ=ப>த=��ள�ய0ைன R�` ெச-ய 
ம"ற$தி" அDமதி1� ேவEட=பBகிற6. 
 

வ.       
எ
E. 

ஒ=ப>தகார4 
வ0பர 

ஒ=ப>த=
��ள� 

ெதாைக 

சதவ Cத$ 
ெதாைக 

சதவ Cத 
மதி=பN�ைட 

வ0ட 

1 

S.ேச1உ6மா"ஹ
1கீ, 
ஒ=ப>தகார4, 
கைடயந5�4. 
 

477035 (-) 123 
-0.03 
மதி=பN�ைட 
வ0ட �ைற` 

2 

U.ேச1அ=65காத4
, 
ஒ=ப>தகார4, 
கைடயந5�4 

479700 (+) 2542 
0.53 
மதி=பN�ைட 
வ0ட அதிக. 

        ேம?கEடவா8 உ�ள இ& ஒ=ப>த=��ள�கள�5 வ3ைச எE.1-5 
உ�ள கைடயந5�4 S.ேச1உ6மா"ஹ1கீ, ஒ=ப>தகார3" 
�ைற>த ஒ=ப>த=��ள�ய0ைன ம"ற அDமதி1கலா. 
 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 
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ெபா&�.21 
            �ள�ய��� நகரா�சி1� ெசா>தமான ��நC4 ப03` ஈ=� 
வாகன TN-76-S-9237 வாகன$தி?� R"வ C5 ப0ேர1 ேபாB �ெர, 
ச�ீகவ4, பா5 ஜாய0E�, 4வ C5 சிலிEட4, ேடா4 ��க4 பண0 ெச-த5, 
வாகன வய3� ெச1க= ெச-த5, ெஹ�ைல� மா?8த5 ம?8 
ெபய0E�� பண0க� ெச-வத?� இ>நகரா�சி ெபா6=பண0 
ேம?பா4ைவயாள4 ம?8 நகரா�சி ெபாறியாள4 அவ4கள�" 
அறி1ைகய0" அ�=பைடய05 ேம?ப� பண0ய0ைன ேம?ெகா�ள`, 
அத?கான உ$ேதச மதி=பN�B$ ெதாைக S.50,000/-1�, ேம?ப� 
��நC4 நிதிய0" கீc ேம?ெகா�ள` ம"ற$தி" அDமதி 
ேவEட=பBகிற6. (ந.க.எE.1888/2021/இ2) 
 
 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 
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ெபா&�.22 
          �ள�ய��� நகரா�சி1� ெசா>தமான ெபாறியாள4 
ப03` ஈ=� வாகன TN-79-E-3178 வாகன$தி?� �தியதாக 
இ�சி" ஆய05, கிெரௗ" ஆய05, கிய4 ஆய05 மா?ற`, 
இ�சி" ப05ட4, �ச5 ப05ட4, ர=ப4 கி�, கிள4M சிலிEட4, 
வ C5 பா5 ஜாய0E� மா?ற ெச-த5, வய3� ெச1க= 
ெச-த5, வ C5 அைல-ெமE� ெச1க= ம?8 வா�ட4 
ச4வ C( ெச-ய` இ>நகரா�சி ெபா6=பண0 
ேம?பா4ைவயாள4 ம?8 நகரா�சி ெபாறியாள4 அவ4கள�" 
அறி1ைகய0" அ�=பைடய05 ேம?ப� பண0ய0ைன 
ேம?ெகா�ள`, அத?கான உ$ேதச மதி=பN�B$ ெதாைக 
S.20,000/-1�, ேம?ப� ெபா6நிதிய0" கீc ேம?ெகா�ள` 
ம"ற$தி" அDமதி ேவEட=பBகிற6. (ந.க.எE.2018/2021/இ2) 
 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 
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ெபா&�.23 
           �ள�ய��� நகரா�சிய05 உ�ள 33 வா4Bகள�
 ��நC4 
ைப=� லயன�5 ஏ?பB உைட=� அைட=�கைள ச3ெச-_ ேபா6 
பய"பB$த R�யாத, உபேயாகம?ற ெபா&�க� ப0வ0சி ைப=�க�, 
வா5`க�, அ�ப� ஆc�ழா- கிண8கள�5 ஏ?பB பg6கைள 
ச3ெச-_ பய"பB$த R�யாத, உபேயாகம?ற ெபா&�க� ம?8 
சி8மி"வ0ைச=ப� ெதா��கள�5 உ�ள ஓ(, க=ரச4 மி" 
ேமா�டா4, தEணC4 ெதா��க� (சி"ெட1() ம?8 த�@வE�, 
மா�B வE� ஆகிய ெபா&�க� ஆ4.எ(.ேக.ப0.ேம5நிைல 
நC4$ேத1க$ ெதா�� வளாக$தி5 ேசமி$6 ைவ1க=ப�B�ள6. 
06.08.2021 அ"8 ெத"காசி மாவ�ட ஆ�சி$தைலவ4 அவ4க� 
ஆ-வ0" ேபா6 ேம5நிைல நC4$ேத1க$ ெதா�� வளாக$தி5 
ேசமி$6 ைவ1க=ப�B�ள பய"பB$த R�யாத ம?8 
உபேயாகம?ற ெபா&�கைள ஏல வ0Bமா8 உ$தர` 
ப0ற=ப01க=ப�ட6. அதன�=பைடய05 ேம?கEட ெபா&�கைள ஏல 
வ0ட`, ஏல வ0ளபர அறிவ0=ப0ைன நாள�தழி5 வ0ளபர 
ெச-ய`, அத?கான ெதாைகய0ைன ெபா6நிதிய0" கீc 
ேம?ெகா�ள` ம"ற$தி" அDமதி ேவEட=பBகிற6. 
     அ
வலக �றி=�: ெபா6ஏல வ0ட ம"ற  
                        அDமதி1கலா. 
                        (ந.க.எE.2041/2021/இ1) 
 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 
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ெபா&�.24 
          �ள�ய��� நகரா�சிய05 6=�ர` பண0யாளராக பண0�3>6 
உட5நல1�ைறவா5 15.04.2018-5 பண0ய0ைட மரணமைட>த 
தி&மதி.ந.ேவலமா� எ"பவ&ைடய கணவ4 தி&.ந5ைலயா 
எ"பவ4 தி&மதி.ேவலமாள�" பண0வர"Rைற=பB$தி வழ�க1 
ேக�B நகரா�சி நி4வாக இய1�ந4, ெச"ைன, அரH ெசயல4, 
ெச"ைன ம?8 நகரா�சி ஆைணயாளைர d"றா ப0ரதிவாதியாக 
ேச4$6 ெச"ைன உய4நCதிம"ற ம6ைர கிைளய05 வழ1� 
W.P.No.14892/2021-"ப� வழ1� ெதாட4>6�ளா4. ேம?கEட வழ1ைக 
நகரா�சி சா4பாக எB$6 நட$6 வைக1� தி&.ராஜராஜ", அரH 
வழ1கறிஞ&1� வழ1� க�டண ெதாைக S.10,000/- வழ�க 
ம"ற$தி" அDமதி ேவEட=பBகிற6. 
(ந.க.எE.1343/2018/சி1) 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 
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ெபா&�.25 
          �ள�ய��� நகரா�சி1� பா$திய=ப�ட ேப&>6நிைலய 
கைட எE.17-1� தி&.M.ச1திேவ5, 35C, ஈ(வ3யம" ேகாவ05 
ெத&, தி.நா.�61��, �ள�ய��� எ"பவ41� மாத வாடைக S.3500/-
1� இ>நக4ம"ற தC4மான எE.1594, நா�.25.02.2021-"ப� ம"ற 
அDமதி$6�ள6. ேம?கEட �$தைக உ3மதார4 தி&.M.ச1திேவ5 
எ"பவ4 ேப&>6 நிைலய கைட எE.17-ைய �Bப �cநிைல 
காரணமாக ெதாட4>6 நட$த இயலாத நிைல உ�ளதா5 கைட 
உ3ம$திைன ர$6 ெச-ய தம6 26.07.2021- ேததிய வ0Eண=ப$தி5 
ேகா3_�ளா4. ேம?கEட மDதார3" ேகா31ைகய0"ப� 
ேப&>6நிைலய கைட எE.17-" �$தைக உ3ம$ைத ர$6 ெச-6 
ம8ஏலமிட`, ேம?ப� உ3மதார3" ைவ=�$ெதாைக S.100000/- 
தி&ப வழ�க` ம"ற அDமதி1கலா. (ந.க.எE.2591/2017/அ1) 
 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 
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ெபா&�.26 
            �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய05 ெட�� கா-Mச5 தB=� 
R"ெனMச31ைக நடவ�1ைக ேம?ெகா�ள நகரா�சி நி4வாக 
ஆைணய4, ெச"ைன அவ4க� 300 வ C��?� ஒ& DBC பண0யாள4க� 
வ Cத DBC பண0யாள4க� பய"பB$தி1 ெகா�ள 
ெத3வ01க=ப�B�ள6. நகரா�சி ப�திய05 ெமா$த 20100 வ CBக� 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 



உ�ளன. ேம?ப� வ CBக@1� 67 DBC பண0யாள4க� 
ேதைவ=பBகிற6. எனேவ 67 DBC பண0யாள4க� ஆக(� 2021 Rத5 
அ1ேடாப4 2021 வைர d"8 மாத�க@1� பய"பB$தி1 
ெகா�ள`, அத?கா� ெசல`$ ெதாைக S.16,72,320/-1� 
ம"ற$தி" அDமதி1� ைவ1க=பBகிற6. 

SI.

No. 
Month No. of DBC Days Amount Rs. 

1 August 2021 67 26 5,57,440 

2 September 2021 67 26 5,57,440 

3 October 2021 67 26 5,57,440 

Total  16,72,320 
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ெபா&�.27 
            �ள�ய���, தமிcநாB மி"உ?ப$தி ம?8 
பகி4மான1�ழா- கிராம=�ற வட1� ப03`1� உ�ப�ட 
நகரா�சி1� வா4B எE.07, ச�கர"ேகாவ05 ேராB, சி>தாமண0 
ெபாறியாள4 ��ய0&=� ெச5
 பாைதய05 உ�ள 
மி"கப$தி5 3 �திய ெத&வ0ள1�க� அைம1க`, அத?கான 
மதி=பN�B$ ெதாைக S.31110/- ம�B ெச
$த தமிcநாB 
மி"உ?ப$தி ம?8 பகி4மான1 கழக கிராம=�ற உதவ0 
மி"ெபாறியாள3" க�த 
எE.AE/JE/O&M/2/N/F.App.Tracking/D.No./118/2021, நா�.04.08.2021 க�த$தி5 
ெத3வ01க=ப�B�ள6. ேம?ப� �திய ெத&வ0ள1� அைம1க`, 
அத?கான ெதாைக S.31110/- ம�B தமிcநாB மி"உ?ப$தி 
ம?8 பகி4மான1 கழக$தி?� ெச
$த ம"ற$தி" நி4வாக 
அDமதி ேவEட=பBகிற6. ேம?கEட ெதாைகய0ைன நகரா�சி 
ெபா6நிதிய0" கீc ேம?ெகா�ள` ம"ற அDமதி1கலா. 
 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 
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ெபா&�.28 
            �ள�ய��� நகரா�சி ஆைணயாள4 அவ4கள�" 
உ$திர` க�த ந.க.எE.332/2020/இ1, நா�.30.06.2021-"ப� 
�ள�ய��� நகரா�சி, சி>தாமண0 ப�திய05 உ�ள எ3வா_ 
தகனேமைடைய ெதாட4>6 இய1காததா5 wச1தி ப`Eேடஷ", 
240, வE�1கார ெத& எ"ற நி8வன$தி" ஒ=ப>த ர$6 
ெச-ய=ப�B�ள6. நகரா�சி நி4வாக ஆைணய4, ெச"ைன, 
நகரா�சி நி4வாக மEடல இய1�ந4, தி&ெந5ேவலி அவ4க@ 
நகரா�சிய05 இய�கி வ& நவ Cன எ3வா_ தகன ேமைட 
ெதாட4>6 24 மண0 ேநரR ெசய5பா��5 இ&1க ேவEB 
என அறி`8$தியத?கிண�க நவ Cன எ3வா_ தகன ேமைடைய 
ெதாட4>6 இய1க ேவE�_�ளதா5 மா?8 ஏ?பாBக� / �திய 
ஒ=ப>த=��ள�க� ேகா3 பண0 உ$தர` வழ�க=பB வைர 
த?காலிக ஏ?பா��"ப� ெத"காசி நகரா�சிய0" நவ Cன எ3வா_ 
தகன ேமைடய0ைன பராம3$6 வ& மல4 அற1க�டைள, 
�ள�ய��� எ"ற நி8வன$தி?� பண0 உ$தர` வழ�க Hகாதார 
அ
வல4 தம6 01.07.2021- ேததிய அறி1ைகய05 
ெத3வ0$6�ளா4. ேம?கEட எ3வா_ தகனேமைட ெதாட4>6 
ெசய5பட ேவE�_�ளதா5 இ>நகரா�சி Hகாதார அ
வல3" 
அறி1ைகய0"ப� மல4 அற1க�டைள 29A, R$6 ெத&, 
�ள�ய��� dல ஒ=ப>த=��ள� ேகா3 பண0 உ$தர` வழ�� 
வைர பராம3=� பண0 ேம?ெகா�ள ம"ற$தி" அDமதி 
ேவEட=பBகிற6. (ந.க.எE.1238/2021/எM1) 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 
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ெபா&�.29 
நகரா�சி நி4வாக ஆைணயரக, ெச"ைன அ
வலக 

�8�ெச-திய05 �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய05 உ�ள 
��ய0&=�கள�5 தன�நப4 கழி=ப0ட�க� இ5லாத வ CBக� கண1கீB 
ெச-6 தன�நப4 கழி=ப0ட�க� க�ட R�யாத ப�திகள�5 சRதாய 
கழி=ப0ட�க� அைம1க தி�ட ப0ேரரைண சம4=ப01க 
ெத3வ01க=ப�டத" அ�=பைடய05 இ>நகரா�சி ப�திய05 தன�நப4 
கழி=ப0ட�க� க�ட R�யாத ப�திகள�5 கீc1கEடவா8 2 எEண 
(32 இ&1ைகக�) சRதாய கழி=ப0ட�க� க�ட S.96.00 இல�ச$தி?� 
க�B பண0க@1� மதி=பNBக� தயா4 ெச-ய=ப�B�ள6. 

 

வ.         
எE. 

பண0யாள4 ெபய4 
எEண

 
இ&1ைகக

� 

மதி=பN
B 

இல�
ச$தி5 

1 

வா4B எE.1, இ>திரா 
நக4 ப�திய05 
சRதாய கழி=ப0ட 
க�Bத5 

1 16 48.00 

2 

தி.நா.�61�� 
ப�திய05 சRதாய 
கழி=ப0ட க�Bத5 

1 16 48.00 

 ெமா$த 2 32 96.00 

      ேம?கா  வ0பர=ப� உ�ள சRதாய கழி=ப0ட�க� க�B 
பண0க@1� ஆ� ெதாைகய0ைன அரசி" மா"யமாக ஒ61கீB 
ெச-6 உ3ய நி4வாக அDமதி ெபற நகரா�சி நி4வாக அDமதி ெபற 
நகரா�சி நி4வாக இய1�ந4, ெச"ைன அவ4க@1� 
தி�ட=ப0ேரரைண சம4=ப01க ம"ற அDமதி ேவEட=பBகிற6. 
(ந.க.எE.2026/2021/இ1) 
       அ
வலக �றி=� : ம"ற அDமதி1கலா. 
 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 
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ெபா&�.30 
            தி&.U.ேச1அ=65காத4, ேப�ைட, கைடயந5�4 எ"பவ4 
�ள�ய��� நகரா�சிய05 �திய ஒ=ப>தகாரராக பதி` ெச-6 
ெகா�@மா8 08.06.2021 ேததி வ0Eண=ப ெச-6�ளா4. ேம?கEட 
வ0Eண=ப$திைன நகரா�சி ெபாறியாள4 ப3சலீைன ெச-6 23.08.2021-
 ேததி அறி1ைக சம4=ப0$6�ளத" அ�=பைடய05 
தி&.U.ேச1அ=65காத4 எ"பவைர Rத5 நிைல ஒ=ப>தகாரராக (2021-
2022) ஆE�5 பதி` ெச-6 ெகா�ள ம"ற$தி" பா4ைவ1�, 
அDமதி1� ைவ1க=பBகிற6. 
   அ
வலக �றி=� 
                      ேம?ப� தி&.U.ேச1அ=65காத4, ேப�ைட,    
                      கைடயந5�4 எ"பவைர ெபாறியாள4        
                      அவ4கள�" அறி1ைகய0"ப� 2021-22 ஆ  
                      ஆEB Rத5 நிைல ஒ=ப>தகாரராக பதி`  
                      ெச-ய ம"ற அDமதி1கலா. 
                      (ந.க.எE.1296/2021/இ1) 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 
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ெபா&�.31 
              தி&.ேச1உ6மா"ஹ1கீ, ேப�ைட, கைடயந5�4 
எ"பவ4 �ள�ய��� நகரா�சிய05 �திய ஒ=ப>தகாரராக பதி` 
ெச-6 ெகா�@மா8 08.06.2021 ேததி வ0Eண=ப ெச-6�ளா4. 
ேம?கEட வ0Eண=ப$திைன நகரா�சி ெபாறியாள4 ப3சலீைன 
ெச-6 23.08.2021- ேததி அறி1ைக சம4=ப0$6�ளத" அ�=பைடய05 
தி&.ேச1உ6மா"ஹ1கீ எ"பவைர Rத5 நிைல ஒ=ப>தகாரராக 
(2021-2022) ஆE�5 பதி` ெச-6 ெகா�ள ம"ற$தி" பா4ைவ1�, 
அDமதி1� ைவ1க=பBகிற6. 
  அ
வலக �றி=� 
                    ேம?ப� தி&.ேச1உ6மா"ஹ1கீ, ேப�ைட,    
                    கைடயந5�4 எ"பவைர ெபாறியாள4        
                    அவ4கள�" அறி1ைகய0"ப� 2021-22 ஆ  
                    ஆEB Rத5 நிைல ஒ=ப>தகாரராக பதி`  
                    ெச-ய ம"ற அDமதி1கலா. 
                    (ந.க.எE.1295/2021/இ1)  

அDமதி1க= 
ப�ட6. 
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ெபா&�.32 
          இ>நகரா�சி1�= பா$திய=ப�ட �$தைக இனமான ஆட8=� 
மைன க�டண வ�5 ெச-_ �$தைக உ3ம$தி?� இ>நக4ம"ற 
தC4மான எE.1569 நதா�.29.01.2021-"ப� ெபா6 ஏல ம?8 
ஒ=ப>த=��ள� 18.02.2021 ேததி ஒ=ப>த=��ள� ம?8 ெபா6ஏல 
ேகார=ப�டதி5 உய4>த ஏல ேக�க யா& R"வரவ05ைல. 
மeEB ேம?ப� �$தைக இன$தி?� 18.08.2021 அ"8 ெபா6ஏல 
ம?8 ஒ=ப>த=��ள� ேகார=ப�டதி5 கீc1கா  வ0பர=ப� 
உய4>த ஏல1ேக�வ0 ேக�க=ப�B�ள6. 

வ. 
எE. 

ஏலதார4 ெபய4 / 
Rகவ3 

R>ைதய 
ஆEB 

ஏல$ெதா
ைக S. 

d"றாEB 
சராச3 

ெதாைக S. 

த?ேபாைதய 
உய4>த 

ஏல1ேக�வ0 
/ 

ஒ=ப>த=��
ள� ெதாைக 

S. 

1 

தி&.R$61�மா
4, 
8எ/15, 
ப�ள�1�ட$ 
ெத&,  
�ள�ய���.. 

35831 34152 36000/- 

     
     அ
வலக �றி=�: 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 



             வ.எE.1-5 �றி=ப0ட=ப�B�ள 
தி&.R$61�மா4 எ"பவ3" உய4>த 
ஏல1ேக�வ0யான6 ெதாைக S.36000/- R>ைதய 
ஆEB ஏல1 ேக�வ0 ெதாைகயான S.35831/- ைய வ0ட 
S.169/- �Bதலாக` d"றாEB சராச3 ெதாைக 
S.34152/-ைய வ0ட S.1848/- �Bதலாக` உ�ள6 
எனேவ ேம?ப� �$தைக இன$தி?� 
தி&.R$61�மா4 எ"பவ3" உய4>த ஏல1ேக�வ0 
ெதாைகயான S.36000/-ைய ம"ற அDமதி1கலா.   
ேம
 நகரா�சி நி4வாக ம?8 ��நC4 வழ�க5 
6ைற அரசாைண எE.181 நா�.19.09.2008-"ப� 2021-
2022 ஆEB (01.09.2021 Rத5 31.08.2022 R�ய) 
�$தைக ெதாைக S.36000/-5 5% உய4` ெச-6 
S.37800/- என 2022-2023 ஆE�?� (01.09.2022 Rத5 
31.08.2023 R�ய) 5% உய4` ெச-6 S.39690/- என 2023-
2024 ஆE�?� (01.09.2023 Rத5 31.08.2023 R�ய) 
�$தைக உ3ம$ைத  தி&.R$61�மா4 எ"பவ&1� 
வழ�க` ம"ற அDமதி1கலா. 

              (ந.க.எE.2591/2017/அ1) 
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ெபா&�.33 
           இ>நகரா�சி1�= பா$திய=ப�ட �$தைக இனமான 
�ள�ய��� ேப&>6நிைலய வண0க வளாக �திய தைரதள கைட 
எE.31-1� �$தைக உ3ம$தி?� இ>நக4ம"ற$தCமான எE.1569 
நா�.21.09.2021-"ப� ெபா6 ஏல ம?8 ஒ=ப>த=��ள� 18.02.2021 
ேததிய05 வரேவ?க=ப�ட6. ேம?கEட �$தைக இன$தி?� 
18.02.2021 ேததி ஒ=ப>த=��ள� ம?8 ெபா6ஏல ேகார=ப�டதி5 
உய4>த ஏல ேக�க யா& R"வரவ05ைல. மeEB ேம?ப� 
�$தைக இன$தி?� 18.08.2021 அ"8 ெபா6ஏல ம?8 
ஒ=ப>த=��ள� ேகார=ப�டதி5 கீc1கா  வ0பர=ப� உய4>த 
ஏல1ேக�வ0 ேக�க=ப�B�ள6. 

வ. 
எE

. 
ஏலதார4 ெபய4 / Rகவ3 

R>
ைதய 
ஆE
B 

ஏல$
ெதா
ைக 
S. 

d"
றாE

B 
சராச3 
ெதா
ைக 
S. 

த?ேபாைதய 
(மாத 

வாடைக) 
ஏல1ேக�வ0 / 
ெதாைக S. 

1 

தி&.Rகம6xH=, 
94, ெக�ைகயம" 
ேகாவ05 ெத&, 
�ள�ய���. 

- - 6000/- 

     அ
வலக �றி=�: 
        ெபா&ள�5 கEட தி&.Rகம6xH= 
எ"பவ3" உய4>த ஏல1ேக�வ0$ ெதாைக S.6000/-
ைய ம"ற அDமதி1கலா. நகரா�சி நி4வாக 
ம?8 ��நC4 வழ�க56ைற அரசாைண எE.92 
நா�.03.07.2007-"ப� ேம?கEட கைட1கான �$தைக 
உ3ம$திைன மாத வாடைகயாக S.6000/- என 01.09.2021 
Rத5 31.08.2024 R�ய` ேம?கEட ெதாைகய05 15% 
உய4` ெச-6 மாதவாடைகயாக S.6900/- என 01.09.2024 
Rத5 31.08.2027 R�ய` ேம?கEட ெதாைகய05 15% 
உய4` ெச-6 மாதவாடைகயாக S.7935/- என` 
01.09.2027 Rத5 31.08.2030 R�ய` தி& Rகம6 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 



xH= எ"பவ&1� வழ�க` ம"ற 
அDமதி1கலா (ந.க.எE.2591/2017/அ1) 
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ெபா&�.34 
           இ>நகரா�சி1�= பா$திய=ப�ட �$தைக இனமான வா4B 6, 
R=�டாதியம" ேகாவ05 ெத&வ05 உ�ள நவ Cன க�டண கழி=ப0ட 
க�டண வ�5 �$தைக உம$தி?� இ>நக4ம"ற தCமான எE.1569 
நா�.29.01.2021-"ப� ெபா6 ஏல ம?8 ஒ=ப>த=��ள� 18.02.2021 
ேததி ஒ=ப>த=��ள� ம?8 ெபா6ஏல ேகார=ப�டதி5 உய4>த 
ஏல ேக�க யா& R"வரவ05ைல. மeEB ேம?ப� �$தைக 
இன$தி?� 18.08.2021 அ"8 ெபா6ஏல ம?8 ஒ=ப>த=��ள� 
ேகார=ப�டதி5 கீc1கா  வ0பர=ப� உய4>த ஏல1ேக�வ0 
ேக�க=ப�B�ள6. 
 

வ. 
எE
. 

ஏலதார4 
ெபய4 / 
Rகவ3 

R>ைத
ய 
ஆEB 
ஏல$
ெதாைக 
S. 

d"றாEB 
சராச3 ெதாைக 
S. 

த?ேபாைதய 
ஏல1ேக�வ0 
/ 
ஒ=ப>த=��
ள� ெதாைக 
S. 

1 
தி&மதி.ச>த
ன, 
க/ெப.ஏ.ஆ4.

70009/- 66728/- 
ஏல1ேக�வ0 
- 50000/- 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 



ெப3யசாமி, 
28/6, 
அக(திய4 
ேகாவ05 
ெத&, 
சி>தாமண0, 
�ள�ய��� 

2 

தி&.க.Rன�
யாE�, 
72எ/3, ெர�க 
க&=ப" 
ெத&, 
�ள�ய���. 

70009/- 66728/- 
ஒ=ப>த=��
ள� – S.90,000/- 

 
     அ
வலக �றி=�: 

        ெபா&ள�5 கEB�ள தி&.க.Rன�யாE� 
எ"பவ3" உய4>த ஒ=ப>த=��ள�யான6 ெதாைக 
S.90000/- R>ைதய ஆEB ஏல1ேக�வ0 ெதாைகயான 
S.70009/- ைய வ0ட S.19991/- �Bதலாக` 
d"றாEB சராச3 ெதாைக S.66728/-ைய வ0ட 
S.23272/- �Bதலாக` உ�ள6 எனேவ ேம?ப� 
�$தைக உ3ம$தி?� தி&.க.Rன�யாE� எ"பவ3" 
உய4>த ஒ=ப>த=��ள� ெதாைகயான S.90000/-ைய 
ம"ற அDமதி1கலா. ேம
 நகரா�சி நி4வாக 
ம?8 ��நC4 வழ�க56ைற அரசாைண எE.181 
நா�.19.09.2008-"ப� 2021 -2022 ஆEB (01.09.2021 Rத5 
31.08.2022 R�ய) �$தைக ெதாைக S.90000/-5 5% 
உய4` ெச-6 S.94500/- என 2022-2023- ஆE�?� 
(01.09.2022 Rத531.08.2023 R�ய) 2022-2023-" ஆEB 
�$தைக ெதாைகய05 5% உய4` ெச-6 99225/- என 
2023-2024 ஆE�?� (01.09.2023 Rத5 31.08.2024 R�ய 
�$தைக உ3ம$ைத தி&.க.Rன�யாE� எ"பவ&1� 
வழ�க` ம"ற அDமதி1கலா. 
(ந.க.எE.2591/2017/அ1) 
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ெபா&�.35 
           இ>நகரா�சி1�= பா$திய=ப�ட �$தைக இனமான வா4B 9, 
H�ள1கைர ேராB நவ Cன க�டண கழி=ப0ட க�டண வ�5 �$தைக 
உ3ம$தி?� இ>நக4ம"ற தC4மான எE.1569 நா�.29.01.2021-"ப� 
ெபா6 ஏல ம?8 ஒ=ப>த=��ள� 18.02.2021 ேததி ஒ=ப>த=��ள� 
ம?8 ெபா6ஏல ேகார=ப�டதி5 உய4>த ஏல ேக�க யா& 
R"வரவ05ைல. மeEB �$தைக இன$தி?� 18.08.2021 அ"8 
ெபா6 ம8ஏல ம?8 ஒ=ப>த=��ள� ேகார=ப�டதி5 கீc1கா  
வ0பர=ப� உய4>த ஏல1ேக�வ0 ேக�க=ப�B�ள6. 

வ. 
எE
. 

ஏலதார4 ெபய4 / 
Rகவ3 

R>ைத
ய 
ஆEB 
ஏல$
ெதாைக 
S. 

d"றாEB 
சராச3 
ெதாைக S. 

த?ேபா
ைதய 
ஏல1
ேக�வ0 
/ 
ஒ=ப>த
=��ள� 
ெதா
ைக S. 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 



1 

தி&.க.Rன�யாE�, 
72எ/3, ெர�க 
க&=ப" ெத&, 
�ள�ய���. 

6615/- 6305/- 10000/- 

 
     அ
வலக �றி=�: 

           ெபா&ள�5 கEட தி&.க.Rன�யாE� 
எ"பவ3" உய4>த ஒ=ப>த=��ள� ெதாைக S.10000/- 
R>ைதய ஆEB  �$தைக  ெதாைகயான S.6615/- 
ைய வ0ட S.3385/- �Bதலாக` d"றாEB சராச3 
ெதாைக S.6305/-ைய வ0ட S.3695/- �Bதலாக` 
உ�ள6 எனேவ ேம?ப� �$தைக இன$தி?� 
தி&.க.Rன�யாE� எ"பவ3" உய4>த 
ஒ=ப>த=��ள� ெதாைகயான S.10000/-ைய ம"ற 
அDமதி1கலா.  
  ேம
 நகரா�சி நி4வாக ம?8 ��நC4 
வழ�க56ைற அரசாைண எE.181 நா�.19.09.2008-
"ப� 2021 -2022 ஆEB (01.09.2021 Rத5 31.08.2022 
R�ய) �$தைக ெதாைக S.10000/-5 5% உய4` ெச-6 
S.10500/- என 2022-2023- ஆE�?� (01.09.2022 
Rத531.08.2023 R�ய) 2022-2023-" ஆEB �$தைக 
ெதாைகய05 5% உய4` ெச-6 11025/- என 2023-2024 
ஆE�?� (01.09.2023 Rத5 31.08.2024 R�ய �$தைக 
உ3ம$ைத தி&.க.Rன�யாE� எ"பவ&1� 
வழ�க` ம"ற அDமதி1கலா. 
(ந.க.எE.2591/2017/அ1) 
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ெபா&�.36 
           இ>நகரா�சி1�= பா$திய=ப�ட �$தைக இனமான வா4B 
32, சிதபரேப3 ஓைடய05 உ�ள நவ Cன க�டண கழி=ப0ட க�டண 
வ�5 �$தைக உ3ம$தி?� இ>நக4ம"ற தC4மான எE.1569 
நா�.29.01.2021-"ப� ெபா6 ஏல ம?8 ஒ=ப>த=��ள� 18.02.2021 
ேததி ஒ=ப>த=��ள� ம?8 ெபா6ஏல ேகார=ப�டதி5 உய4>த 
ஏல ேக�க யா& R"வரவ05ைல. மeEB �$தைக இன$தி?� 
18.08.2021 அ"8 ெபா6 ம8ஏல ம?8 ஒ=ப>த=��ள� 
ேகார=ப�டதி5 கீc1கா  வ0பர=ப� உய4>த ஏல1ேக�வ0 
ேக�க=ப�B�ள6. 

வ. 
எE
. 

ஏலதார4 ெபய4 / 
Rகவ3 

R>ைதய 
ஆEB 
ஏல$ெதா
ைக S. 

d"
றாE
B 
சராச3 
ெதா
ைக 
S. 

த?ேபாைத
ய 
ஏல1ேக�
வ0 / 
ஒ=ப>த=�
�ள� 
ெதாைக 
S. 

1 

தி&.க.Rன�யாE�, 
72எ/3, ெர�க 
க&=ப" ெத&, 
�ள�ய���. 

60858/- 58006/- 
ஒ=ப>த=�
�ள� – 
100000/- 

2 

தி&மதி.ஆ`ைடய
மா�, 
க/ெப.பழன�Mசாமி, 
53/101, ெவ�ைளய4 
ெத&, 

60858/- 58006/- 
ஏல1ேக�
வ0 – 90000/- 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 



தி.நா.�61��, 
�ள�ய���. 

3 

தி&.R$61�மா4, 
8எ/15, ப�ள�1�ட$ 
ெத&,  
�ள�ய���.. 

- - - 

 
     அ
வலக �றி=�: 

          வ.எE.1-5 �றி=ப0ட=ப�B�ள 
தி&.க.Rன�யாE� எ"பவ3" உய4>த 
ஒ=ப>த=��ள�யான6 ெதாைக S.100000/- R>ைதய 
ஆEB ஏல1 ேக�வ0 ெதாைகயான S.60858/- ைய வ0ட 
S.39142/- �Bதலாக` d"றாEB சராச3 ெதாைக 
S.58006/-ைய வ0ட S.41994/- �Bதலாக` உ�ள6 
எனேவ ேம?ப� �$தைக இன$தி?� 
தி&.க.Rன�யாE� எ"பவ3" உய4>த 
ஒ=ப>த=��ள� ெதாைக S.100000/-ைய ம"ற 
அDமதி1கலா.  
   ேம
 நகரா�சி நி4வாக ம?8 ��நC4 
வழ�க56ைற அரசாைண எE.181 நா�.19.09.2008-
"ப� 2021 -2022 ஆEB (01.09.2021 Rத5 31.08.2022 
R�ய) �$தைக ெதாைகயான S.100000/-5 5%  உய4` 
ெச-6 S.105000/- என 2022-2023- ஆE�?� (01.09.2022 
Rத531.08.2023 R�ய) 2022-2023-" ஆEB �$தைக 
ெதாைகய05 5% உய4` ெச-6 110250/- என 2023-2024 
ஆE�?� (01.09.2023 Rத5 31.08.2024 R�ய �$தைக 
உ3ம$ைத தி&.க.Rன�யாE� எ"பவ&1� 
வழ�க` ம"ற அDமதி1கலா. 

              (ந.க.எE.2591/2017/அ1) 
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ெபா&�.37 
           �ள�ய��� நகரா�சி1� ெசா>தமான கீc1கEட 
d"றாEB �$தைக இன�க� 2018-19 ஆ ஆEB ெபா6ஏல 
நைடெப?ற6. 2020-21-5 d"றாEB �$தைக கால R�` ெப?8, 
ேம?ப� �$தைக இன�க� R"னா� �$தைகதார4 
தி&.K.R$61�மா4 எ"பவ4 தம6 31.03.2021- ேததிய 
வ0Eண=ப$தி5 ெபா6ஏல எB$6 நட$6 ேபா6 ெபா6ம1க� 
யா& ேம?ப� க�டண கழி=ப0ட�கைள பய"பB$த வராத 
காரண$தா5 தன1� ந¡ட ஏ?ப�டதாக ெத3வ0$ததா
 
கீc1கEட க�டண கழி=ப0ட�கைள மகள�4 Hயஉதவ01�gவ0ட 
ஒ=பைட1க`, ேம?ப� �$தைக இன�கைள வ3ய05லா இன�க� 
ேக�� பதிேவ��லி&>6 நC1க ெச-ய ம"ற அDமதி 
ேவEட=பBகிற6. 
 
வ. எE. �$தைக உ3ம$தி" ெபய4 

1 
வா4B எE.1, வட1� ரதவ Cதி நவ Cன க�டண கழி=ப0ட 
உ3ம 

2 
வா4B எE.1, நரசி�க ெப&மா� ேகாவ05 ெத&வ05 
உ�ள நவ Cன க�டண கழி=ப0ட உ3ம 

3 
வா4B எE.1, H=ப0ரமண0யசாமி ேகாவ05 ெத& நவ Cன 
க�டண கழி=ப0ட உ3ம 

4 
வா4B எE.11, ேமலம>ைத ெத& நவ Cன க�டண 
கழி=ப0ட உ3ம 

5 வா4B எE.31, பா�ேகாவ05 ச>ைத ேராB நவ Cன 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 



க�டண கழி=ப0ட உ3ம 
(ந.க.எE.2591/2017/அ1) 
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ெபா&�.38 
             �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய05 ெகாேரானா ெதா?8 
தB=� பண01காக ப0ள CMசி� ப`ட4 10000 கிேலா, ைலசா5 2000 லி�ட4, 
ைக_ைற 500 எEண, கா�ட" Rக1கவச 5000 எEண 
வா��வத?� த�தி வா->த நி8வன�கள�டமி&>6  15.07.2021 
அ"8 வ0ைல=��ள� ேகார=ப�டதி5 கீc1கEட d"8 
வ0ைல=��ள�க� வர=ெப?8�ள6. ஒ=�ேநா1� ப��ய5 
ம"ற$தி" பா4ைவ1�, R�வ0?� ைவ1க=பBகிற6. 
        

வ. 
எE 

நி8வன$தி" 
ெபய4 

வ0ைல=��ள�ய0" வ0ைல 
வ0பர 

1 

நாகா( 
ெகமி1க5(, 
19/10, ெப3ய ெத&, 
ெசா1கப��. 
 

ப0ள CMசி� ப`ட4  1 கிேலா – 
S.37.00 
ைலசா5 – 1 லி�ட4 – S.170.00 
ைக_ைற 1 எEண – 
S.180.00 
Rககவச கா�ட" – 
1எEண – S.9.00 

2 

wநாMசியா4 
�ேரட4(, 
37/1ப01, ம8கா5 
ெத&,கைடயந5
4
. 

ப0ள CMசி� ப`ட4  1 கிேலா – 
S.42.00 
ைலசா5 – 1 லி�ட4 – S.210.00 
ைக_ைற 1 எEண – 
S.205.00 
Rககவச கா�ட" – 
1எEண – S.14.50 

3 

வாச" ஏெஜ"சி(, 
64/2,43-ப0, ெமய0" 
ேராB, 
க5லிைட1�றிMசி. 

ப0ள CMசி� ப`ட4  1 கிேலா – 
S.48.00 
ைலசா5 – 1 லி�ட4 – S.180.00 
ைக_ைற 1 எEண – 
S.195.00 
Rககவச கா�ட" – 
1எEண – S.13.00 

          ேம?கEட d"8 வ0ைல=��ள�கள�5 வ3ைச எE.1-5 
உ�ள நாகா( ெகமி1க5(, 19/10, ெப3ய ெத&, ெசா1கப�� 
நி8வன$தி" வ0ைல=��ள� �ைறவாக உ�ள6. ேம?கEட 
�ைற>த வ0ைல=��ள� அள�$6�ள நாகா( ெகமி1க5(, 19/10, 
ெப3ய ெத&, ெசா1கப�� நி8வன$தி" வ0ைல=��ள�ைய ம"ற 
அDமதி1� ைவ1க=பBகிற6. (ந.க.எE.978/2021/எM1) 
 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 
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ெபா&�.39 
             �ள�ய��� நகரா�சி அ
வலக$தி5 உ�ள 16 
எEண �ள�4சாதன=ெப��க� உ�ளதா5 த?ேபா6 
ெகாேரானா பாதி=� ஏ?பட வா-=� உ�ளதா5 ேம?ப� 
�ள�4சாதன=ெப��கைள H$தமாக ைவ$61 ெகா�ள`, 
ேம?ப� �ள�4சாதன=ெப�� 16 எEண$ைத மாத ஒ& 
Rைற H$த ெச-வத?�, அத?கான மதி=பN�B$ ெதாைக 
S.1,15,200/-1�, ேம?ப� ெசல`$ ெதாைகய0ைன 
ெபா6நிதிய0" கீc ேம?ெகா�ள` ம"ற$தி" அDமதி 
ேவEட=பBகிற6. (ந.க.எE.2332/2021/இ1) 
 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 
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ெபா&�.40 
            �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய05 2021-2022 ஆ ஆEB 
ெபா6நிதிய0" கீc அ�டவைணய05 கEB�ள பண0கைள 
ேம?ெகா�ள தயா4 ெச-ய=ப�ட மதி=பN��?�, அத?கான 
ெசலவ0ன$தி?� ம"ற அDமதி ேவEட=பBகிற6.  
    
வ. 
எ
E
. 

பண0 வ0பர 
மதி=பNB 

(S.இல�ச$தி5) 

1 

இ>நகரா�சி1��ப�ட ெகா1�ரண0 
XEஉர1��5, ேகா�ைட திரB 
XEஉர1��5, சிவராR XEஉர1��5, 
பா=பா ஊரண0 XEஉர1��5 ம?8 
சி>தாமண0 மி"மயான கEகாண0=� 
ேகமரா (சி.சி.�.வ0.ேகமரா) 20 எEண 
ெபா&$6த5. 

6.70 

2 

இ>நகரா�சி1��ப�ட ஆைணயாள4 
��ய0&=� ம?8 ெபாறியாள4 
��ய0&=� கEகாண0=� ேகமரா 
(சி.சி.�.வ0.ேகமரா) 12 எEண 
ெபா&$6த5 

3.50 

       அ
வலக �றி=�: ம"ற அDமதி1கலா, 
(ந.க.எE.2330/2021/இ2) 
 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 
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ெபா&�.41 
          �ள�ய��� நகரா�சி ெபா6Hகாதார=ப03` வாகன TN-79-F-
7942 திட1கழி` TATA �=ப4 வாகன$தி?� 31.08.2021-5 த�திMசா"8 
R�வைடவதா5 வாகன$தி5 உ�ள பg6கைள கீc1கEட உதி3 
பாக�க� ெபா&$தி ச3ெச-ய ேவEBெமன தி&.இராேஜ>திர", 
ஓ�Bந4 அறி1ைகைய ஏ?8 இ=பண0 ேம?ெகா�ள ஏ?பB உ$ேதச 
ெசலவ0ன S.12,000/- (Sபா- பன�ெரEடாய0ர ம�B)ைய 
ெபா6நிதிய0லி&>6 வழ�கிட அDமதி ேவEட=பBகிற6. 
 

1. E oil, Grown Oil, Gear Oil மா?8த5 ம?8 ஆய05 ப05ட4 
மா?8த5, 

2. வாகன Rgவதி
 ெபய0E�� ெச-6 எg$61க� 
எg6த5, 

3. ��க4 பண0 ெச-த5, 
4. வய3� ெச1க= ெச-த5 

அ
வலக �றி=� : 
                    ேம?கEட வாகன$தி5 ஏ?ப�B�ள 
பg6கைள ச3ெச-திட`, பண0 ேம?ெகா�ள` உ$ேதச 
ெசல` ெதாைக S.12,000/- (Sபா- பன�ெரEடாய0ர ம�B) 
ைய நகரா�சி ெபா6நிதிய0லி&>6 வழ�கலா. 
(ந.க.எE.2181/2021/எM1) 

 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 
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ெபா&�.42 
             �ள�ய��� நகரா�சி ெபா6Hகாதார=ப03` வாகன TN-79-
F-7906 திட1கழி` TATA �=ப4 வாகன$தி?� 30.09.2021-5 த�திMசா"8 
R�வைடவதா5 வாகன$தி5 உ�ள பg6கைள கீc1கEட உதி3 
பாக�க� ெபா&$தி ச3ெச-ய ேவEBெமன தி&.இராேஜ>திர", 
ஓ�Bந4 அறி1ைகைய ஏ?8 இ=பண0 ேம?ெகா�ள ஏ?பB உ$ேதச 
ெசலவ0ன S.12,000/- (Sபா- பன�ெரEடாய0ர ம�B)ைய 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 



ெபா6நிதிய0லி&>6 வழ�கிட அDமதி ேவEட=பBகிற6. 
1. E oil, Grown Oil, Gear Oil மா?8த5 ம?8 ஆய05 ப05ட4 

மா?8த5, 
2. வாகன Rgவதி
 ெபய0E�� ெச-6 எg$61க� 

எg6த5, 
3. ��க4 பண0 ெச-த5, 
4. வய3� ெச1க= ெச-த5 

அ
வலக �றி=�: 
                    ேம?கEட வாகன$தி5 ஏ?ப�B�ள 
பg6கைள ச3ெச-திட`, பண0 ேம?ெகா�ள` உ$ேதச 
ெசல` ெதாைக S.12,000/- (Sபா- பன�ெரEடாய0ர ம�B) 
ைய நகரா�சி ெபா6நிதிய0லி&>6 வழ�கலா. 
(ந.க.எE.2182/2021/எM1) 

 

 1738 

ெபா&�.43 
             �ள�ய��� நகரா�சி ெபா6Hகாதார=ப03` வாகன TN-79-
F-6172 திட1கழி` TATA ace �=ப4 வாகன$தி?� 31.08.2021-5 
த�திMசா"8 R�வைடவதா5 வாகன$தி5 உ�ள பg6கைள 
கீc1கEட உதி3 பாக�க� ெபா&$தி ச3ெச-ய ேவEBெமன 
தி&.இராேஜ>திர", ஓ�Bந4 அறி1ைகைய ஏ?8 இ=பண0 
ேம?ெகா�ள ஏ?பB உ$ேதச ெசலவ0ன S.12,000/- (Sபா- 
பன�ெரEடாய0ர ம�B)ைய ெபா6நிதிய0லி&>6 வழ�கிட அDமதி 
ேவEட=பBகிற6. 

1. E oil, Grown Oil, Gear Oil மா?8த5 ம?8 ஆய05 ப05ட4 
மா?8த5, 

2. வாகன Rgவதி
 ெபய0E�� ெச-6 எg$61க� 
எg6த5, 

3. ��க4 பண0 ெச-த5, 
4. வய3� ெச1க= ெச-த5 
அ
வலக �றி=�: 

                    ேம?கEட வாகன$தி5 ஏ?ப�B�ள 
பg6கைள ச3ெச-திட`, பண0 ேம?ெகா�ள` உ$ேதச 
ெசல` ெதாைக S.12,000/- (Sபா- பன�ெரEடாய0ர ம�B) 
ைய நகரா�சி ெபா6நிதிய0லி&>6 வழ�கலா. 
(ந.க.எE.2183/2021/எM1) 

 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 
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ெபா&�.44 
           �ள�ய��� நகரா�சி ெபா6Hகாதார=ப03` வாகன TN-79-F-
6123 திட1கழி` TATA �=ப4 வாகன$தி?� 31.08.2021-5 த�திMசா"8 
R�வைடவதா5 வாகன$தி5 உ�ள பg6கைள கீc1கEட உதி3 
பாக�க� ெபா&$தி ச3ெச-ய ேவEBெமன தி&.இராேஜ>திர", 
ஓ�Bந4 அறி1ைகைய ஏ?8 இ=பண0 ேம?ெகா�ள ஏ?பB உ$ேதச 
ெசலவ0ன S.12,000/- (Sபா- பன�ெரEடாய0ர ம�B)ைய 
ெபா6நிதிய0லி&>6 வழ�கிட அDமதி ேவEட=பBகிற6. 

1. E oil, Grown Oil, Gear Oil மா?8த5 ம?8 ஆய05 ப05ட4 
மா?8த5, 

2. வாகன Rgவதி
 ெபய0E�� ெச-6 எg$61க� 
எg6த5, 

3. ��க4 பண0 ெச-த5, 
4. வய3� ெச1க= ெச-த5 

அ
வலக �றி=�: 
                    ேம?கEட வாகன$தி5 ஏ?ப�B�ள 
பg6கைள ச3ெச-திட`, பண0 ேம?ெகா�ள` உ$ேதச 
ெசல` ெதாைக S.12,000/- (Sபா- பன�ெரEடாய0ர ம�B) 
ைய நகரா�சி ெபா6நிதிய0லி&>6 வழ�கலா. 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 



(ந.க.எE.2184/2021/எM1) 
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ெபா&�.45 
            �ள�ய��� நகரா�சி ெபா6Hகாதார=ப03` வாகன TN-79-F-
6160 திட1கழி` TATA �=ப4 வாகன$தி?� 31.08.2021-5 த�திMசா"8 
R�வைடவதா5 வாகன$தி5 உ�ள பg6கைள கீc1கEட உதி3 
பாக�க� ெபா&$தி ச3ெச-ய ேவEBெமன தி&.இராேஜ>திர", 
ஓ�Bந4 அறி1ைகைய ஏ?8 இ=பண0 ேம?ெகா�ள ஏ?பB உ$ேதச 
ெசலவ0ன S.12,000/- (Sபா- பன�ெரEடாய0ர ம�B)ைய 
ெபா6நிதிய0லி&>6 வழ�கிட அDமதி ேவEட=பBகிற6. 

1. E oil, Grown Oil, Gear Oil மா?8த5 ம?8 ஆய05 ப05ட4 
மா?8த5, 

2. வாகன Rgவதி
 ெபய0E�� ெச-6 எg$61க� 
எg6த5, 

3. ��க4 பண0 ெச-த5, 
4. வய3� ெச1க= ெச-த5 

அ
வலக �றி=�: 
                    ேம?கEட வாகன$தி5 ஏ?ப�B�ள 
பg6கைள ச3ெச-திட`, பண0 ேம?ெகா�ள` உ$ேதச 
ெசல` ெதாைக S.12,000/- (Sபா- பன�ெரEடாய0ர ம�B) 
ைய நகரா�சி ெபா6நிதிய0லி&>6 வழ�கலா. 
(ந.க.எE.2185/2021/எM1) 

 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 
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ெபா&�.46 
           �ள�ய��� நகரா�சி ெபா6Hகாதார=ப03` வாகன TN-79-F-
6126 திட1கழி` TATA �=ப4 வாகன$தி?� 30.09.2021-5 த�திMசா"8 
R�வைடவதா5 வாகன$தி5 உ�ள பg6கைள கீc1கEட உதி3 
பாக�க� ெபா&$தி ச3ெச-ய ேவEBெமன தி&.இராேஜ>திர", 
ஓ�Bந4 அறி1ைகைய ஏ?8 இ=பண0 ேம?ெகா�ள ஏ?பB உ$ேதச 
ெசலவ0ன S.12,000/- (Sபா- பன�ெரEடாய0ர ம�B)ைய 
ெபா6நிதிய0லி&>6 வழ�கிட அDமதி ேவEட=பBகிற6. 
 

1. E oil, Grown Oil, Gear Oil மா?8த5 ம?8 ஆய05 ப05ட4 
மா?8த5, 

2. வாகன Rgவதி
 ெபய0E�� ெச-6 எg$61க� 
எg6த5, 

3. ��க4 பண0 ெச-த5, 
4. வய3� ெச1க= ெச-த5 

அ
வலக �றி=�: 
                    ேம?கEட வாகன$தி5 ஏ?ப�B�ள 
பg6கைள ச3ெச-திட`, பண0 ேம?ெகா�ள` உ$ேதச 
ெசல` ெதாைக S.12,000/- (Sபா- பன�ெரEடாய0ர ம�B) 
ைய நகரா�சி ெபா6நிதிய0லி&>6 வழ�கலா. 
(ந.க.எE.2186/2021/எM1) 

 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 
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ெபா&�.47 
           �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய05 2021-22 ஆ ஆEB 
ெபா6நிதிய0" கீc அ�டவைணய05 கEB�ள பண0கைள 
ேம?ெகா�ள தயா4 ெச-ய=ப�ட மதி=பN��?�, அத?கான 
ெசலவ0ன$தி?� ம"ற அDமதி ேவEட=பBகிற6. 

எE பண0 வ0பர 
மதி=பNB 

(S.இல�ச$தி
5) 

1 இ>நகரா�சி1��ப�ட வா4B 31, 9.90 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 



ராமசாமி 2- ெத&வ05 வா8கா5 
அைம$த5 

2 

இ>நகரா�சி1��ப�ட வா4B 5, 
சா"ேறா4 ேதா�ட1கார4 ெத&, 
அேப$கா4 3 ம?8 9வ6 
ெத&1கள�5 வா8கா5 அைம$த5 

9.50 

3 
இ>நகரா�சி1��ப�ட வா4B 21, 
ஜி"னாநக4 5 ெத&வ05 
வா8கா5 அைம$த5 

7.90 

4 

இ>நகரா�சி1��ப�ட வா4B 14, 
கா>தி பஜா4 ெத&வ05 வா8கா5 
ம?8 சி8பால அைம$த5 
(ப�தி II) 

9.50 

5 
இ>நகரா�சி1��ப�ட வா4B 26, 
க?பகவ Cதி ெத&வ05 ேபவ4ப0ளா1 
சாைல அைம$த5 

9.80 

6 

இ>நகரா�சி1��ப�ட வா4B 24, 
வ.உ.சி.ெத&வ05 (மாடசாமி 
ேகாவ05 ெத&) ேபவ4ப0ளா1 
சாைலஅைம$த5 

9.90 

7 

இ>நகரா�சி1��ப�ட வா4B 27, 
ெச5வ வ0நாயக4 ேகாவ05 
ெத&வ05 ேபவ4ப0ளா1 சாைல 
அைம$த5 

9.80 

8 

இ>நகரா�சி1��ப�ட 
பா�ேகாவ05 ச>ைத 
கழி=ப0ட$தி5 பராம3=� பண0க� 
ேம?ெகா�@த5 

8.00 

9 
இ>நகரா�சி1��ப�ட வா4B 24, 
கிண?8 ெத&வ05 ேபவ4ப0ளா1 
சாைல அைம$த5 

8.20 

 ெமா$த 82.50 
     அ
வலக �றி=�: ம"ற அDமதி1கலா. 
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ெபா&�.48 
           �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய05 2021-22 ஆ ஆEB 
ெபா6நிதிய0" கீc அ�டவைணய05 கEB�ள பண0கைள 
ேம?ெகா�ள தயா4 ெச-ய=ப�ட மதி=பN��?�, அத?கான 
ெசலவ0ன$தி?� ம"ற அDமதி ேவEட=பBகிற6. 
 

வ.      
எE 

பண0 வ0பர 
மதி=பNB 

(S.இல�ச$தி5) 

1 

இ>நகரா�சி1��ப�ட வா4B 
14, கா>தி பஜா4 ெத&வ05 
வா8கா5 ம?8 சி8பால 
அைம$த5 (ப�தி I) 

9.80 

2 

இ>நகரா�சி1��ப�ட 
�6மைன ெத&வ05 
வா8கா5 ம?8 சி8பால 
அைம$த5 

9.80 

3 

இ>நகரா�சி1��ப�ட வா4B 
21, R$6ராமலி�க நக4 
ெத"வட5 ெத&வ05 
வா8கா5 அைம$த5 

9.90 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 



4 
இ>நகரா�சி1��ப�ட வா4B 
21, 9வ6 ெத&வ05 சாைல 
அைம$த5 பண0 

6.00 

5 
இ>நகரா�சி1��ப�ட வா4B 
24, 8வ6 ெத&வ05 சாைல 
அைம$த5 பண0 

6.50 

அ
வலக �றி=�: ம"ற அDமதி1கலா 
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ெபா&�.49 
             �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய05 2021-22 ஆ ஆEB 
ெபா6நிதிய0" கீc அ�டவைணய05 கEB�ள பண0கைள 
ேம?ெகா�ள தயா4 ெச-ய=ப�ட மதி=பN��?�, அத?கான 
ெசலவ0ன$தி?� ம"ற அDமதி ேவEட=பBகிற6. 
 

வ.      
எE 

பண0 வ0பர 
மதி=பNB 

(S.இல�ச$தி5) 

1 
இ>நகரா�சி1��ப�ட வா4B 5, 
சா"ேறா4 2 ெத&வ05 
வா8கா5 அைம$த5 

7.50 

2 
இ>நகரா�சி1��ப�ட வா4B 
21, ஜி"னாநக4 6 ெத&வ05 
வா8கா5 அைம$த5 

8.20 

3 

இ>நகரா�சி1��ப�ட வா4B 
14, கா>தி பஜா4 ெத&வ05 
வா8கா5 ம?8 சி8பால 
அைம$த5 (ப�தி III) 

9.90 

4 

இ>நகரா�சி1��ப�ட வா4B 
31, ஒ�டா1�� ெத&வ05 
ேபவ4ப0ளா1 சாைல 
அைம$த5 

9.50 

5 

இ>நகரா�சி1��ப�ட 
உர1கிட�கி5 (Biomining) 
தயா31� பண0க� 
ேம?ெகா�வத?காக இட 
ச4ேவ ெச-த5 ம?8 
தி�டமதி=பNB தயா3$த5 
பண0க� 

0.25 

6 

இ>நகரா�சி அ
வலக 
வ&வா- ப03`1�3ய 
இட$தி5 பராம3=� ம?8 
Partition பண0க� 
ேம?ெகா�@த5 

8.50 

7 

இ>நகரா�சி பைழய அ
வலக 
க��ட Rத5 தள$தி5 Record 
Room அைம$த5 பண0 
ேம?ெகா�ள 

9.90 

8 

இ>நகரா�சி1��ப�ட 
பா�ேகாவ05 ச>ைத கிழேம5 
ெத&வ05 மைழநC4 வ�கா5 
அைம$த5 பண0 
ேம?ெகா�@த5 

9.90 

9 
இ>நகரா�சி1��ப�ட 
இ>திராநக4 ப�திய05 மைழநC4 
வ�கா5 அைம$த5 பண0 

9.00 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 



ேம?ெகா�@த5 

10 

இ>நகரா�சி1��ப�ட z�கா 
நக4, சிதபர வ0நாயக4 
ேகாவ05 ெத"வட5 ெத&வ05 
மைழநC4 வ�கா5, சி8பால 
அைம$த5 பண0க� 
ேம?ெகா�@த5 

8.50 

11 

இ>நகரா�சி1��ப�ட 
சி>தாமண0 ேமலரதவ Cதி 
�81� ெத&வ05 வா8கா5 
ம?8 ேபவ4ப0ளா1 சாைல 
அைம$த5 

4.00 

12 

இ>நகரா�சி1��ப�ட 
அேப$கா4 6, 8வ6 
ெத&1கள�5 ேபவ4ப0ளா1 
சாைல அைம$த5 

9.90 

 ெமா$த 95.05 
     அ
வலக �றி=�: ம"ற அDமதி1கலா. 
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ெபா&�.50 
            �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய05 2021-22 ஆ ஆEB ��நC4 
நிதிய0" கீc அ�டவைணய05 கEB�ள பண0கைள ேம?ெகா�ள 
தயா4 ெச-ய=ப�ட மதி=பN��?�, அத?கான ெசலவ0ன$தி?� 
ம"ற அDமதி ேவEட=பBகிற6. 
 

வ.      
எE 

பண0 வ0பர 
மதி=பNB 

(S.இல�ச$
தி5) 

1 

இ>நகரா�சி1��ப�ட 
ஆவண0யம" ேகாவ05 அ&கி5 
உ�ள மைழநC4 வ�கா5 சரீைம$த5 
ம?8 திரவ கழி` ேமலாEைம 
க�டைம=� அைம$த5 பண0 

8.30 

2 
இ>நகரா�சி1��ப�ட 
எ(.எ(.ேட�கி5 �Bத5 க��ட 
பண0க� ேம?ெகா�@த5 

4.50 

3 

இ>நகரா�சி1��ப�ட 
R$6ராமலி�க நக4 2வ6 ெத&, 
கீழ=ப�ள�வாச5 ெத&வ05 
சி8மி"வ0ைச1கான ப= S 
அைம$த5 

3.00 

 ெமா$த 15.80 
     அ
வலக �றி=�: ம"ற அDமதி1கலா. 
 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 
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ெபா&�.51 
            �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய05 2021-22 ஆ ஆEB 
ெபா6நிதிய0" கீc அ�டவைணய05 கEB�ள பண0கைள 
ேம?ெகா�ள தயா4 ெச-ய=ப�ட மதி=பN��?�, அத?கான 
ெசலவ0ன$தி?� ம"ற அDமதி ேவEட=பBகிற6. 

வ.      
எ
E 

பண0 வ0பர 
மதி=பNB 

(S.இல�ச$தி5) 

1 
இ>நகரா�சி1��ப�ட வா4B 31, 
ராமசாமி 1- ெத& ம?8 

9.95 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 



�81� ெத&வ05 வா8கா5 
ம?8 ேபவ4ப0ளா1 சாைல 
அைம$த5 

2 

இ>நகரா�சி1��ப�ட வா4B 3, 
அேப$கா4 1 ெத&வ05 
ேபவ4ப0ளா1 சாைல ம?8 
வா8கா5 அைம$த5 பண0 

9.90 

3 

இ>நகரா�சி1��ப�ட வா4B 6, 
R=�டாதியம" ேகாவ05 
ெத&வ05 வா8கா5 (ம) 
சி8பால அைம$த5 

9.95 

4 

இ>நகரா�சி1��ப�ட வா4B 5, 
சா"ேறா4 ேதா�ட1கார4 
ெத&வ05 ேபவ4ப0ளா1 சாைல 
அைம$த5 

9.80 

5 

இ>நகரா�சி1��ப�ட வா4B 21, 
ஜி"னாநக4 4 ெத&வ05 
வா8கா5 அைம$த5 
 

7.30 

6 

இ>நகரா�சி1��ப�ட வா4B 14, 
கா>தி பஜா4 ெத&வ05 
வா8கா5 ம?8 சி8பால 
அைம$த5 (ப�தி I) 

9.80 

7 
இ>நகரா�சி1��ப�ட வா4B 11, 
இ>திராநக35 உ�ள Hகாதார 
வளாக$தி5 பராம3=� பண0க� 

9.10 

8 

இ>நகரா�சி1��ப�ட வா4B 31, 
மட$6 ெத&வ05 சRதாய 
நல1�ட$தி5 சைமய5�ட, 
கழி=ப0ட ம?8 பராம3=� 
பண0க� ேம?ெகா�ள 

9.90 

9 
இ>நகரா�சி1��ப�ட 
தியாகராஜ நக4 6வ6 ெத&வ05 
ேபவ4ப0ளா1 சாைல அைம$த5 

7.00 

10 
இ>நகரா�சி1��ப�ட மட$6 
ெத&வ05 வா8கா5 ம?8 
ேபவ4ப0ளா1 சாைல அைம$த5 

7.00 

     அ
வலக �றி=�: ம"ற அDமதி1கலா. 
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ெபா&�.52 
           �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய05 2021-22 ஆ ஆEB க5வ0 
நிதிய0" கீc அ�டவைணய05 கEB�ள பண0கைள ேம?ெகா�ள 
தயா4 ெச-ய=ப�ட மதி=பN��?�, அத?கான ெசலவ0ன$தி?� 
ம"ற அDமதி ேவEட=பBகிற6. 
 

வ. 
எ
E 

பண0 வ0பர 
மதி=பNB 

(S.இல�ச$தி5) 

1 

இ>நகரா�சி1��ப�ட ைத1கா 
நகரா�சி ப�ள�ய05 ச$6ண` 
ைமய$தி5 பராம3=� பண0க� 
ேம?ெகா�@த5 

4.00 

2 
இ>நகரா�சி1��ப�ட 
சி>தாமண0 ச$6ண` 

7.00 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 



 
                                
   
                                            தன�அ
வல4 (ம) ஆைணயாள4, 
                                                   �ள�ய��� நகரா�சி. 

ைமய$தி5 பராம3=� பண0க� 
ேம?ெகா�@த5 

3 

இ>நகரா�சி1��ப�ட பைழய 
அ�ச5 ெத&வ05 உ�ள 
நகரா�சி 6வ1க=ப�ள�ய05 
பராம3=� பண0க� 
ேம?ெகா�@த5 

7.30 

 ெமா$த 18.30 
 அ
வலக �றி=�: ம"ற அDமதி1கலா. 
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ெபா&�.53 
            இ>நகரா�சி1� ெசா>தமான ��நC4 ப03` ேட�க4 லா3 
TN-72-W-5173 வாகன$தி?� Policy No.0918843120P106782217, 23.09.2021- 
ேததி_ட" R�வைடகிற6. ேம?ப� வாகன$தி?� இ"�ர"( 
�6=ப01க ேவE� இ&=பதா5 The New India Assurance Company Ltd 
நி8வன$தி" dல �6=ப01க`, அத?கான ப0¢மிய ெதாைக 
S.15896, GST@(12%) 1889.52 + GST@(18%) 27=15896+1890+27=17813/- ம�B 
ெச
$6வத?� ப��ய5 வர=ெப?8�ள6. ேம?ப� வாகன$தி?� 
இ"�ர"( ப03மeய ெதாைக S.17813/- ம�B ெச
$த`, 
அத?கான ெசல`$ ெதாைகய0ைன நகரா�சி ��நC4 நிதிய0" கீc 
ேம?ெகா�ள` ம"ற$தி" அDமதி ேவEட=பBகிற6. 
(ந.க.எE.2053/2018/இ2) 
 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 
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ெபா&�.54 
          �ள�ய��� நகரா�சி1� ெசா>தமான ��நC4 ப03` ேட�க4 
லா3         TN-72-W-5173 வாகன 2000 ஆ ஆE�5 வா�க=ப�ட6. 
ேம?ப� வாகன$தி" dல இ>நகரா�சி1� ெசா>தமான அமா 
உணவக, �ள�ய��� ேப&>6 நிைலய, சி>தாமண0 ேப&>6 
நிலய, நக4நல ைமய ம?8 ேகாைட1கால�கள�5 ��நC4 சரீாக 
கிைட1காத ப�திகள�5 ��நC4 ேட�க4 லா3 dல ��நC4 
வ0நிேயாக ெச-ய=ப�B வ&கிற6. ேம?ப� வாகன வா�க=ப�B 
20 ஆEBக� ேமலாகி வ0�டதா5 அ�1க� பg6 ஏ?பBகிற6. 
ஆEB1� ஒ& Rைற வாகன �6=ப0$த5 ம?8 ெப4மி� 
வா��வத?� ெசல` ெச-ய=பBகிற6. பைழய வாகனமாக 
இ&=பதா5 வாகன$தி5 ைமேலQ கிைட=பதி5ைல. இதனா5 
ெப36 இழ=பNB நகரா�சி1� ஏ?பBகிற6. ேம
 வாகன$தி5 
பg6க� அதிகமாக ஏ?பBவதா5 வ0ப$6 ஏ?பB அபாய உ�ள6. 
ேம?ப� வாகன$ைத த�தி நC1க ெச-ய`, ேம?ப� �தியதாக 
��நC4 ேட�க4 லா3 வா��வத?� உ$ேதச மதி=பNB ெதாைக 
S.25.00 இல�ச, ேம?ப� தி�ட நிதிைய எதி4ேநா1கி 
ெசல`$ெதாைகய0ைன ெபா6நிதிய0" கீc ேம?ெகா�ள` 
ம"ற$தி" அDமதி ேவEட=பBகிற6. 
(ந.க.எE.2517/2021/இ2) 
 

அDமதி1க= 
ப�ட6. 


