
                                                                                                   

                                                                                                                          நகரா�சி அ
வலக, 
                                                          �ள�ய���, 
                                                                    நா�.29.09.2022.  

ம�ற���டம�ற���டம�ற���டம�ற���ட    அறிவ!"�அறிவ!"�அறிவ!"�அறிவ!"�    

                    2022- ஆ%& அ�ேடாப) மாத நா�.03.10.2022, தி�க�கிழைம காைல 10.00 
மண!யளவ!0 நக)ம�ற� �ட1தி0 ைவ12 நக)ம�ற தைலவ) அவ)கள�� தைலைமய!0 
நைடெபற உ�ள சாதாரண ��ட நடவ��ைகக�. 
 

                           நக)ம�ற தைலவ), 
           �ள�ய��� நகரா�சி                                                  

சாதாரணசாதாரணசாதாரணசாதாரண    ��ட��ட��ட��ட    
    

Date of 
Council 

Decision No. Subject in Agenda 
Decision of 

Council 
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ெபா5�ெபா5�ெபா5�ெபா5�.1.1.1.1    
             �ள�ய��� நகரா�சி ஆைணயாள) 
அவ)கள�� ெச"டப) 2022 மாத தினச7 நா��றி"�  
நக)ம�ற1தி� பா)ைவ�� பதிவ!8� 
ைவ�க"ப&கிற2.  
            அ
வலக �றி"�அ
வலக �றி"�அ
வலக �றி"�அ
வலக �றி"�. பதி9 ெச:யலா. 
 

அ;மதி�க" 
ப�ட2 
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ெபா5�ெபா5�ெபா5�ெபா5�.2.2.2.2    
   �ள�ய��� நகரா�சி ெபாறியாள) 
அவ)கள�� ெச"டப) 2022 மாத தினச7 நா��றி"� 
நக)ம�ற1தி� பா)ைவ�� பதிவ!8� 
ைவ�க"ப&கிற2. 
            அ
வலக �றி"�அ
வலக �றி"�அ
வலக �றி"�அ
வலக �றி"�....பதி9 ெச:யலா.    

அ;மதி�க" 
ப�ட2 
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ெபா5�ெபா5�ெபா5�ெபா5�.3.3.3.3    
             18.07.2022 அ�< நைடெப8ற நக)ம�ற� 
��ட1தி0 ஒ1தி ைவ�க"ப�ட த>)மான�க� 66, 67, 
68, 69, 79, 80, 81, 82, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 
98, 99, 100, 109, 110 ம�ற1தி� பா)ைவ�� 
ைவ�க"ப&கிற2. 
    

பா)ைவய!ட" 
ப�டதி� 
ேப70 
அ;மதி�க" 
ப�ட2. 

 129 

ெபா5�ெபா5�ெபா5�ெபா5�.4.4.4.4    
                                                    தமிCநா& நக7ய0 பய!8சி நி<வன, , , , 
ேகாய�1D) க�த ந....க....எ%.139/2022/.139/2022/.139/2022/.139/2022/அ3, 3, 3, 3, 
நா�.18.07.2022.18.07.2022.18.07.2022.18.07.2022----�ப� இHநகரா�சிய!0 இளநிைல 
உதவ!யாளராக பண!�7H2 வ5 தி5....மா....கவ!யரI    
ம8< வ5வா: உதவ!யாளராக பண!�7H2 வ5 
தி5....ரா....ெவ�கேடஷ� ஆகிேயாைர ேம8ப� 
ேகாய�1D)    தமிCநா& நக7ய0 பய!8சி 
நி<வன1தி8�    பய!8சி�� அ;"ப பய!8சி க�டண 
K.40,000/.40,000/.40,000/.40,000/----    (20000+20000) (20000+20000) (20000+20000) (20000+20000) ெச
12வத8� 
ம�ற1தி� அ;மதி ேவ%ட"ப&கிற2....    
அ
வலக �றி"�அ
வலக �றி"�அ
வலக �றி"�அ
வலக �றி"�: 
              நக)ம�ற1தைலவ) P�அ;மதி     
                                                                ெப8< ெதாட) நடவ��ைக                                     
                                                                ேம8ெகா%டைத ம�ற                 

அ;மதி�க" 
ப�ட2 



                                                                அ;மதி�கலா. . . . 
((((ந....க....எ%.1678/2014/.1678/2014/.1678/2014/.1678/2014/சி1)1)1)1)    
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ெபா5�ெபா5�ெபா5�ெபா5�.5.5.5.5    
          �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய!0 உ�ள வா)& 
எ%.14-0 உ�ள ெல"ைபசா�ர ெத8� ெத5வ!0 
�தியதாக HP2 .  ந>)RCகி மி�ேமா�டா) ெபா512 
பண!ைய ேம8ெகா�வத8� த�தி வா:Hத 
நி<வன�கள�டமி5H2 12.08.2022 அ�< 
ஒ"பHத"��ள� ேகார"ப�டதி0 கீC�க%ட இர%& 
ஒ"பHத"��ள�க� வர"ெப8<�ள2. அ2 ம�ற1தி� 
பா)ைவ��, P�வ!8� ைவ�க"ப&கிற2. 
                        மதி"பT�&1 ெதாைக 
K.66,000/- 

வ.
எ
% 

ஒ"பHதகார) ெபய) ஒ"பHத"��ள� 
வ!கித 

1 தி5.இ.அரச�கன�, 
ச�கர�ேகாவ!0 

0.36 சதவ >த 
�ைற9 

2 தி5.ச.தி5மைலUசாமி, 
�ள�ய��� 

0.16 சதவ >த 
அதிக 

            ேம8ப� பண!�� வர"ெப8<�ள இர%& 
ஒ"பHத"��ள�கள�0 மதி"பT�&1 ெதாைகய!ைன வ!ட 
0.36 சதவ >த �ைறவாக வழ�கிV�ள 
தி5.இ.அரச�கன�, �ள�ய��� நி<வன1தி� 
ஒ"பHத"��ள�ைய அ;மதி�கலா.  
   அ
வலக �றி"�: ம�ற அ;மதி�கலா.            
                     (ந.க.எ%.918/2022/இ2)    

அ;மதி�க" 
ப�ட2 
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ெபா5�ெபா5�ெபா5�ெபா5�.6.6.6.6    
                                                �ள�ய��� நகரா�சி அ
வலக1தி0 
உ�ள நக)ம�ற1தைலவ) அவ)க� அைற ம8< 
நக)ம�ற ��ட அர�கி0 �தியதாக வா0ேப� 6 
எ%ண, அத8கான வய7� ம8< ப!ளா�ேபா)&க� 
அைம�க9, நக)ம�ற தைலவ) அவ)கள�� 
அைறய!0 க"W�ட) அைம�� பண! ஆகிய 
பண!கைள ேம8ெகா�வத8� த�தி வா:Hத 
நி<வன�கள�டமி5H2 12.08.2022 அ�< 
ஒ"பHத"��ள� ேகார"ப�டதி0 கீC�க%ட இர%& 
ஒ"பHத"��ள�க� வர"ெப8<�ள2. அ2 ம�ற1தி� 
பா)ைவ��, P�வ!8� ைவ�க"ப&கிற2. 
                      மதி"பT�&1 ெதாைக K.66,000/- 

வ.எ
% 

  ஒ"பHதகார) ெபய) ஒ"பHத"��ள� 
வ!கித 

1 தி5.இ.அரச�கன�, 
ச�கர�ேகாவ!0 

0.37 சதவ >த 
�ைற9 

2 தி5.ச.தி5மைலUசாமி, 
�ள�ய��� 

0.82 சதவ >த 
அதிக 

           ேம8ப� பண!�� வர"ெப8<�ள இர%& 
ஒ"பHத"��ள�கள�0 மதி"பT�&1 ெதாைகய!ைன வ!ட 

அ;மதி�க" 
ப�ட2 



0.37 சதவ >த �ைறவாக வழ�கிV�ள 
தி5.இ.அரச�கன�, �ள�ய��� நி<வன1தி� 
ஒ"பHத"��ள�ைய அ;மதி�கலா.  
    அ
வலக �றி"�: ம�ற அ;மதி�கலா.         
                       (ந.க.எ%.804/2022/இ2)    

 132 

ெபா5�ெபா5�ெபா5�ெபா5�.7.7.7.7    
                                                இHநகரா�சி���ப�ட ப�திகள�0 சிற"� 
சாைல தி�ட 2020-21� கீC பண!கX�� ஆ:9 
ேம8ெகா�ள"ப�டத8கான அறி�ைக ெப<வத8கான 
ெதாைக K.74340/- wi t h GST(   18%) Pத0வ), அரI 
ெபாறிய!ய0 க0Z7, தி5ெந0ேவலி க�த 
எ% I nspect i on GCE CIVI L Consul t ancy.179/ / / / /2022, 
நா�.29.06.2022-�ப� ெபற"ப�&�ள2. அத8கான 
ெதாைகய!ைன ெச
12வ8� ம�ற1தி� அ;மதி 
ேவ%ட"ப&கிற2. (ந.க.எ%.2888/2020/இ1)         
அ
வலக �றி"� :  
   ம�ற P� அ;மதிய!ைன எதி)ேநா�கி நக)ம�ற1  
தைலவ) அவ)கள�� P�அ;மதி ெப8< 
ெதாட)நடவ��ைக ேம8ெகா%டைம�� ம�ற 
அ;மதி�கலா.  
    

அ;மதி�க" 
ப�ட2 
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ெபா5�ெபா5�ெபா5�ெபா5�.8.8.8.8    
                                                வ!ளபர – �ள�ய��� நகரா�சி – 2021-
2022 ஆ ஆ%& ெபா2நிதிய!� கீC 
இHநகரா�சி���ப�ட ப�திய!0 �திய தினச7 
நாள�கா� கைட க��ட க�& பண!ய!ைன 
K.360.00 இல�ச மதி"பT��0 03.06.2022-0 
ேம8ெகா�வ2 �றி1தான ஒ"பHத"��ள� 
அறிவ!�ைகய!ைன மாநில அளவ!லான தமிC ம8< 
ஆ�கில  நாள�தழி0 ெவள�ய!�டைம�கான 
வ!ளபர� க�டண K.66830/- ப��ய0 
எ% SA. 1176/25.05.2022-�ப� Sudha Ads No KSC School , .55,   
Road Ti ruppur,  Rல வழ�க"ப�&�ள2. ஆனா0 
03.06.2022-0 ேம8க%ட பண!ய!ைன ேம8ெகா�ள 
எ[வ!த ஒ"பHத"��ள�கX ெபற"படாததா0 
ம<ஒ"பHத"��ள� இ[வ
வலக க�த 
ந.க.எ%.2377/2021/இ1, நா�.13.06.2022-�ப� 
21.06.2022-0 ேம8ெகா�ள ேகா7 ம<அறிவ!"� 
வழ�க"ப�&�ளத8கான வ!ளபர� க�டண 
K.66830/- ப��ய0 எ% SA. 1718/15.06.2022-�ப� அேத 
நி<வன1தி� Rல வழ�க"ப�&�ள2. எனேவ 
ெதாைக K.133660/- Sudha Ads No KSC School Road , .55,   , 
Ti ruppur நி<வன12�� வழ�க ம�ற அ;மதி 
ேவ%ட"ப&கிற2. 
(ந.க.எ%.2377/2021/இ1) 
 அ
வலக �றி"� : ம�ற அ;மதி�கலா.    

அ;மதி�க" 
ப�ட2 
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ெபா5�ெபா5�ெபா5�ெபா5�.9.9.9.9    
                 �ள�ய��� நகரா�சி 
ெபா2Iகாதார"ப!79 2"�ர9 பண!�� ேதைவயான 
தளவாடU சாமா�க� வ!நிேயாக ெச:V பண!ைய 
ேம8ெகா�வத8� த�தி வா:Hத 
நி<வன�கள�டமி5H2 06.07.2022 அ�< 
ஒ"பHத"��ள� ேகார"ப�டதி0 கீC�க%ட இர%& 
ஒ"பHத"��ள�க� வர"ெப8<�ள2. அ2 ம�ற1தி� 
பா)ைவ��, P�வ!8� ைவ�க"ப&கிற2.  

வ.  
எ% 

ஒ"பHத"��ள�ய!� 
வ!ைல வ!பர (K.) 

நி<வன�கள�� ப��ய0 
நாகா\ 
ெகமி�க0, 
10/19, ெப7ய 

ெத5, 
ெசா�கப�� 

KK. .ெச
0வ, 
]்_நாU
சியா) 
�ேரட
)\, 
கைட
யந0
Z) 

ெபா5ள�� வ!பர 

எ
%
ண
 

நி<வன 
வ!ைலமதி"பT

& 

நி<வன 
வ!ைலமதி
"பT& 

1 இ5�ச��  1 K.505/- K.580/- 

2 ம%ெவ��   1 K.745/- K.785/- 

3 P�ெகார&  1 K.620/- K.650/- 

4 ெப7யவாள�  1 K.370/- K.600/- 

5 சி�னவாள� 1 K.320/- K.650/- 

6 கட"பாைற  1 K.1050/- K.1150/- 

7 ைகமா<  1 K.40/- K.45/- 

8 
�"ைப அ�X 
தக& 

1 K.120/- K.150/- 

9 கா
ைற (`)  1 K.530/- K.650/- 

10 அ7வா� 1 K.560/- K.825/- 

11 
�"ைப வா�� 
ட"பா  

1  K.750/- K.980/- 

  அ
வலகஅ
வலகஅ
வலகஅ
வலக    �றி"��றி"��றி"��றி"�::::----                 
                    ேம8க%ட இர%& 
ஒ"பHத"��ள�கள�0 வ7ைச எ%.1-0 உ�ள நாகா\ 
ெகமி�க0\, ெசா�கப�� நி<வன1தி� 
ஒ"பHத"��ள� வ!ைலமத>"பT& �ைறவாக உ�ள2. 
எனேவ ேம8க%ட  வ!ைல மதி"பT��0 �ைறHத 
ஒ"பHத"��ள� அள�12�ள நாகா\ ெகமி�க0\, 
ெசா�கப�� நி<வன1தி� ஒ"பHத"��ள�ைய 
அ;மதி�க9, நக)ம�ற1 த>)மான எ%.45, 
நா�.10.06.2022 அ�< அ;மதி�க"ப�ட ெதாைகைய 
வ!ட �&த0 ெசலவ!ன1தி8� ம�ற 
அ;மதி�கலா. ேம8க%ட ெசல9கைள 
ெபா2நிதிய!லி5H2 ேம8ெகா�ள ம�ற 
அ;மதி�கலா. (ந.க.எ%.842/2022/எU1) 
    

அ;மதி�க" 
ப�ட2 
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ெபா5�ெபா5�ெபா5�ெபா5�.10.10.10.10    
                                                    �ள�ய���    நகரா�சி    ப�திய!0    ெட��    
கா:Uச0    பரவாம0    த&�க    த8காலிக    ேநா:1த&"�    
பண!யாள)க�    Rல    வ >&    வ >டாக    ெகாI"�a    
க%டறிH2    அழி1த0, , , , ெகாI"�a    Rல    க%டறிH2    
அழி1த0    ேபா�ற    பண!கXட�    த�தி    ெப8ற    
ம�கX��    ெகாேரானா    த&"bசி    ேபாட    நடவ��ைக    
ேம8ெகா�ள0    ேபா�ற    பண!க�    ேம8ெகா�ள"ப�&    
வ5கிற2. . . . இHநிைலய!0    த8காலிக    ேநா:1த&"�    
பண!யாள)க�    நியமன    31.07.2022    உட�    
P�வைடகிற2....    
                                                            �ள�ய���    நகரா�சி    ப�திகள�0    
ெமா1த    23985    வ >&க�    உ�ளன. . . . ெட��    கா:Uச0    
பர9வைத    த&�க    நகரா�சி    நி)வாக    இய��ந)    
அவ)கள��    அறி9ைரய!�ப�    300    வ >&கX��    ஒ5    
பண!யாள)    வ >த    ெமா1த    80 80 80 80 பண!யாள)க�    
ேதைவ"ப&கி�றன). . . . எனேவ    01.08.2022    Pத0    
31.10.2022    வைர    மாவ�ட    ஆ�சி1தைலவ)    அவ)களா0    
நி)ணய!�க"ப�ட    ஊதிய    வ!கித1தி0    த8காலிக    
அ�"பைடய!0    பண!யம)1தி�    ெகா�ள9, , , , அத8கான    
உ1ேதச    ெசல91ெதாைக    K.20,00,000/.20,00,000/.20,00,000/.20,00,000/----��    
ம�ற1தி�    அ;மதி    ேவ%ட"ப&கிற2.... 
(ந.க.எ%.0609/2022/எU1) 
அ
வலக �றி"�அ
வலக �றி"�அ
வலக �றி"�அ
வலக �றி"� :18.07.2022 அ�< நைடெப8ற 
நக)ம�ற� ��ட1தி0 ஒ1தி ைவ�க"ப�ட 
த>)மான 112-ைய ம�ற ம<ப7சீலைன ெச:யலா.                               
 

அ;மதி�க" 
ப�ட2 
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ெபா5�ெபா5�ெபா5�ெபா5�.11       .11       .11       .11           
             �ள�ய��� நகரா�சிய!0 04.04.2013 
Pத0 வ5வா: உதவ!யாளராக பண!�7H2 வ5 
தி5.ரா.ெவ�கேடஷ� எ�பவ) தன2 �&ப 
`Cநிைல காரணமாக தி5"b), உதைகம%டல, 
��d), ேம�&"பாைளய ஆகிய நகரா�சிய!0 
ஏதாவ2 ஒ5 நகரா�சிய!0 பண!ய!ைட மா<த0 
வழ�க ேகா7 வ!%ண"ப!12�ளா). ேம8ப� 
வ!%ண"ப1திைன ம�ற1தி� பா)ைவ��, 
P�வ!8� ைவ�க"ப&கிற2. (ந.க.எ%.1375/2022/சி1) 
   அ
வலகஅ
வலகஅ
வலகஅ
வலக    �றி"��றி"��றி"��றி"�::::----    
     ேம8ப� மா<த0 ேகா7 வ!%ண"ப1திைன  
 நகரா�சி நி)வாக இய��ந), ெச�ைன                 
அவ)கX�� ப7H2ைர ெச:2 அ;"�வத8�                  
ம�ற அ;மதி�கலா.    
    

அ;மதி�க" 
ப�ட2 
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ெபா5�ெபா5�ெபா5�ெபா5�.12.12.12.12    
                                                        ெச�ைன நகரா�சி நி)வாக இய��ந) 
அவ)கள�� க�த ந.க.எ% UPA.20789/2021/ 1, 
நா�.03.06.2022 ம8< 16.06.2022-�ப� இHநகரா�சி 
ப�திய!0 உ�ள ெத5ேவார வ!யாபா7கைள 
கண�ெக&1த0 பேயாெம�7� Pைறய!0 

அ;மதி�க" 
ப�ட2 



கண�ெக&"� ெச:த0 ம8< அவ)கX�� QR Code  
உடனான அைடயாள அ�ைட வழ��த0, வ!8பைன 
சா�< வழ��த0, நகர ெத5வ!8பைன தி�ட CSVP( ), 
வ!7வான ெசய0ப&12த0 தி�ட DIP( ) ம8< MIS 
தர9கைள 5 ஆ%&கX�� பராம7"� பண!கைள 
ேம8ெகா�ள 15.07.2022- ேததிய!0வர"ெப8ற இ5 
நி<வன�கள�� வ!ைல"��ள�கள�� வ!பர 
கீC�க%டவா<  

வ.                 
எ
%. 

பண!ய!� ெபய) 
ஒ"பHதகார) 
ெபய) 

ஒ"பHத"��ள� 
சதவ >த  
அதிக / 
�ைற9 

1 

இHநகரா�சி 
ப�திய!0 உ�ள 
ெத5ேவார 
வ!யாபா7கைள 
கண�ெக&1த0 
பேயாெம�7� 
Pைறய!0 
கண�ெக&"� 
ெச:த0 ம8< 
அவ)கX�� QR Code  
உடனான அைடயாள 
அ�ைட வழ��த0, 
வ!8பைன சா�< 
வழங�த0, நகர 
ெத5 வ!8பைன 
தி�ட CSVP( ), 
வ!7வான 
ெசய0ப&12த0 
தி�ட DIP( ) ம8< 
MIS தர9கைள 5 
ஆ%&கX�� 
பராம7"� பண!கைள 
ேம8ெகா�ள 

Bharathi HR  
Consul t ancy, 
மHைதெவள�, 
ெச�ைன 

ஒ5 நப5�� 
K.850/- எ�ற 
அ�"பைடய!0 
21.43 சதவ >த 
அதிக 

Mi ri f i cal  
Careers PVT  
Ltd,  
ேகாய�1D
)  

ஒ5 நப5�� 
K.700/- 
எ�ற 
அ�"பைடய!0 
மதி"பT�& 
வ!கித  

       ேம8ப� Mi ri f i cal Careers PVT Ltd    நி<வன1தி8� 
க�த அ;"ப!யதி0 வ!ைல"��ள� சதவ >த1ைத 
�ைற12 ெகா&�க ேக�& க�த அ;"ப!யதி0 
ேம8ப� நி<வன1தா) நப) ஒ�றி8� K.650/-�� 
எ�ற அ�"பைடய!0 பண!ய!ைன ெச:2 ெகா&�க 
சமதி12 க�த வழ�கிV�ளா). ம�ற1தி� 
அ;மதி�� ைவ�க"ப&கிற2.    
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ெபா5�ெபா5�ெபா5�ெபா5�.13.13.13.13    
            �ள�ய���    நகரா�சி    ெபா2Iகாதார"    

ப!7வ!0    த8ேபா2    80 80 80 80 நிரHதர    2"�ர9    பண!யாள)க�    

பண!�7H2    வ5கி�றா)க�. . . . அதி0    இர%&    2"�ர9    

பண!யாள)க�    30.06.2022 30.06.2022 30.06.2022 30.06.2022 அ�<    ஓ:9    ெப8<    

த8ேபா2    78 78 78 78 2"�ர9    பண!யாள)கேள    பண!ய!0    

உ�ளன). . . . இவ)கள��    ��ந>)    வ!நிேயாக"பண!    ேபா�ற    

அ;மதி�க" 
ப�ட2 



அ1தியாவசிய    பண!கள�0    சில    பண!யாள)க�    மா8<"    

பண!யாக    பண!க�    ேம8ெகா�ள"பட    ெச0ல    

ேவ%�ய!5"பதா0    இ5��    பண!யாள)கைள    

ெகா%&    17 17 17 17 நக)"ப!79கள�0    �"ைபக�    ப!712    

ேசக712    வா��த0, , , , ெத5�கைள    ெப5��த0    

ேபா�ற    பண!கைள    ேம8ெகா%&    வ5வதி0    சிரம    

ஏ8ப&வ2ட�    கழி9ந>)    வா<கா0கைள    I1த    

ெச:த0    ம8<    அவ8ைற    அக8<த0    ஆகியவ8ைற    

ேம8ெகா�வதி0    சிரம    ஏ8ப&கிற2. . . . எனேவ    இ5    

ெபா2Iகாதார"    ப!7வ!8�    ேச)12    15 15 15 15 த8காலிக    

பண!யாள)கைள    மாவ�ட    ஆ�சி1தைலவ)    அவ)களா0    

நி)ணய!�க"ப�ட    தின��லி    அ�"பைடய!0    01.07.2022 01.07.2022 01.07.2022 01.07.2022 

Pத0    31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 வைர    பண!யம)1தி    ெகா�ள9, , , , 

அத8கா�    உ1ேதச    ெசல91    ெதாைக    K.7,20,000/.7,20,000/.7,20,000/.7,20,000/----

��    ம�ற1தி�    அ;மதி    ேவ%ட"ப&கிற2.... 

 அ
வலக �றி"�: ம�ற அ;மதி�கலா. 
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ெபா5�ெபா5�ெபா5�ெபா5�.14.14.14.14    
                                            நகரா�சி நி)வாக இய��ந), ெச�ைன 
அவ)கள�� ெசய0Pைற ஆைண க�த 
ந.க.எ% SBM.9512/2022/ -1, நா�.08.07.2022–�ப� 
D:ைம இHதியா தி�ட 2.0-� கீC 
இHநகரா�சி���ப�ட உர�கிட�கி0 உய!7 உர 
தயா7�� பண!கைள Bi omi ni ng( ) மதி"பT& ெதாைக 
K.208.80 இல�ச1தி0 ேம8ெகா�ள இHநக)ம�ற 
தன2 18.07.2022- ேததிய 112 எ%ண!�ட 
த>)மான1தி0 நி)வாக அ;மதி வழ�கிV�ள2. 
நகரா�சி நி)வாக இய��நரக தைலைம ெபாறியாள), 
ெச�ைன அவ)கள�� ெசய0Pைற ஆைண க�த 
ந.க.எ% DO.001/2022/ 1, நா�.25.07.2022-�ப� ேம8ப� 
பண!�� ெதாழி0h�ப அ;மதி வழ�க"ப�&�ளத� 
அ�"பைடய!0 பண!க� ேம8ெகா�ள 22.08.2022- 
ேததிய!0 இர%& ஒ"பHத"��ள� வர"ெப8<�ள2.  
                            1.தி5N. .சி�ன1தப!, 
N2. .ரவ!UசHதிர�  
       ேம8க%டவா< ெபற"ப�ட இர%& 
ஒ"பHத"��ள�கள�� ெதாழி0h�ப த�தி Techni cal Bi d(  ) 
மதி"பT& ெச:ய"ப�டதி0 ஒ"பHதகார) 
தி5 N. .சி�ன1தப! எ�பவர2 ெதாழி0h�ப 
ஒ"பHத"��ள� த�தி ெபறவ!0ைல. ேம8க%ட 
ஒ"பHத"��ள�கள�0 ஒ"பHதகார) தி5 N. .ரவ!UசHதிர� 
எ�பவர2 ஒ"பHத"��ள� த�தி ெப8றத� 
அ�"பைடய!0 ஒ"பHதகார7� வ!ைல வ!கித ப�வ 
Pri ce Bi d(  ) 24.08.2022-0 திற�க"ப�டதி0 ஒ"பHதகா)) 
மதி"பT& வ!கி11ைத வ!ட 4.81% �&தலாக 
வ!ைலவ!கித ெகா&12�ளா). 

அ;மதி�க" 
ப�ட2 



வ

. 

எ

%

பண!ய!� ெபய) 

மதி"பT�

& 

ெதாைக 

இல�ச1

தி0 

ஒ"ப

Hத

கார) 

ெபய

) 

ஒ"பHத

"��ள� 

சதவ >த

 

அதிக 

/ 

�ைற9 

1 இHநகரா�சி���ப�

ட உர�கிட�கி0 

உய!7 உர 

தயா7�� பண!க� 

Bi omi ni ng( ) 

ேம8ெகா�Xத0 

208.80 

N.ர

வ!U

சHதி

ர� 

4.81.%           

அதிக 

  ேம8ப� த�தி ெப8ற ஒ5 ஒ"பHத"��ள� 
வழ�கிV�ள தி5 NNNN.... ....ரவ!UசHதிர�ரவ!UசHதிர�ரவ!UசHதிர�ரவ!UசHதிர� அவ)கX�� 
24.08.2022 அ�< ஒ"பHத"��ள� சதவ >த1ைத 
�ைற12 ெகா&�க ேக�& க�த அ;"ப!யதி0 
ேம8ப� ஒ"பHதகார) மதி"பT�& ெதாைகைய வ!ட 0.03 
சதவ >த �ைறவாக ெச:2 ெகா&�க சமதி12 க�த 
வழ�கிV�ளா).  
  அ
வலக �றி"�    
ேம8ப� பண!�� ஒ"பHதகார) N.ரவ!UசHதிர� 
மதி"பT�&1 ெதாைகைய வ!ட 0.03 சதவ >த �ைறவாக 
பண!ய!ைன ெச:2 ெகா&�க வழ�கிய சமத� 
க�த1திைன ஏ8< நடவ��ைக ேம8ெகா%டத8� 
ம�ற அ;மதி�கலா. 
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ெபா5�ெபா5�ெபா5�ெபா5�.15.15.15.15    
                                                            �ள�ய��� நகரா�சிய!0 உ�ள வா)& 
எ%.29 ம8< 30வ2 வா)�0 உ�ள ெச0வ 
வ!நாயக) ேகாவ!0 ெத5 ம8< வ!நாயக) ேகாவ!0 
ெத5வ!0 உ�ள அைன12 வ >&கX�� ��ந>) சீராக 
வ!நிேயாக ெச:வத8� ெமய!� ைப"ப!0 இ5H2 
ெச0வ வ!நாயக) ேகாவ!0 ெத5�கX�� �தியதாக 
ைப"லய� ம8< வா09 �தியதாக இர%& வா09 
அைம12 ம8< PVC4”   ைப"� MM110  ைப"� M120  
Dர1தி8� �தியதாக பதி12 வா09 அைம"பத8�, 
அத8�%டான ெசலவ!ன1ெதாைக K.2.20 
இல�ச1தி8� ம�ற1தி� அ;மதி ேவ%ட"ப&கிற2. 
அ
வலக �றி"� : ம�ற அ;மதி�கலா. 
    

அ;மதி�க" 
ப�ட2 
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ெபா5�ெபா5�ெபா5�ெபா5�.16.16.16.16    
                                                      �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய!0 
�லஎ%.19, ச)ேவ எ%.32, வா)& 18, 11 நப) 
ெமய!�ேரா��0 இய�கி வHத காHதி நிைன9 

அ;மதி�க" 
ப�ட2 



நாள�கா� ெபா2ம�க� பய�பா��றி இ�Hத 
நிைலய!0 உ�ள2. இHநக)வாC ம�க� ம8< 
தினச7 நாள�கா� வ!யாபா7க� 
ேகா7�ைகய!�ப�V, அவ)கள�� வாCவாதார நல� 
க5திV, ேம8ப� நாள�கா�ைய �2"ப!12 
ெபா2ம�க� பய�பா��8� ெகா%& வ5வத8� 
ேபாதிய நிதி இ5"� நகரா�சிய!0 இ0லாததா
 
அரI�� க5125 அ;"ப! நிதி ெப<வதி
 க��ட 
அ;மதி ெப<வதி0 ஏ8ப& சிரம1ைதV, 
காலதாமதைதV க51தி0 ெகா%& இHநகரா�சிய!� 
வரப!8��ப�& தினச7 நாள�கா�ைய உடன�யாக 
க�� பய�பா��8� ெகா%& வH2, நகரா�சிய!� 
நிதிநிைலைய ெப5�கி ெகா�ள ஏ2வாக க��ட 
க�ட ேதைவயான நிதிைய தன�யா) Pதலiடாக ஈ)12 
க��ட1ைத க�� P�12 பய�பா��8� ெகா%& 
வH2, அதி0 வ5 வாடைக1ெதாைகைய ஈ& ெச:2 
ெகா�ள ம�ற1தி� அ;மதி ேவ%ட"ப&கிற2. 
       அ
வலக �றி"� : ம�ற அ;மதி�கலா. 
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ெபா5�ெபா5�ெபா5�ெபா5�.17.17.17.17    
                                               �ள�ய��� நகரா�சிய!� ம�க� 
ெதாைக Iமா) 74242 ஆ�. பர"பள9 55.166 
ச2ரகி.மi�ட) ஆ�. த8ேபா2 இய�கி வ5 நகரா�சி 
க��ட சிறிய அளவ!0 உ�ள2. ெப5கி வ5 
ம�க� ெதாைகய!�ப�V, ெபா2ம�க� 
நல�க5திV இHநகரா�சி அ
வலக க��ட 
�<கிய ெத5வ!0 ேபாதிய இடவசதி இ�றி சிறிய 
அளவ!0 ெசய0ப�& வ5கிற2. எனேவ ெபா2ம�க� 
வH2 அம)H2 ெச0
 வைகய!
, அைன12 
நக)ம�ற உ<"ப!ன)க�, அ
வலக பண!யாள)க� 
வாகன நி<12மிட12ட� ��ய �திய அ
வலக 
க��ட ேதைவ"ப&கி�ற2. இHநகரா�சி வா)& 
எ%.1, �ள�ய��� கிராம �லஎ% A.309/2 1A,   வா)& 
E, ப!ளா� 2, ச)ேவ எ%.1/1, ஆவண!யம� ேகாவ!0 
ெத5வ!0 அரI�� பா1திய"ப�ட இட1திைன 
நகரா�சி�� வ!ைல கிைரயமி�றி  வழ�க9, 
மாவ�ட ஆ�சி1தைலவ), ெத�காசி அவ)கள�� 
அ;மதி ெபற ம�ற1தி� P� ைவ�க"ப&கிற2.        
    அ
வலக �றி"� அ
வலக �றி"� அ
வலக �றி"� அ
வலக �றி"� : : : : ம�ற அ;மதி�கலா.    
 

அ;மதி�க" 
ப�ட2 
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ெபா5�ெபா5�ெபா5�ெபா5�.18.18.18.18    
           �ள�ய��� நகரா�சிய!0 2"�ர9 
அ
வல) நகரா�சி நி)வாக இய��ந), ெச�ைன 
அவ)கள�� உ1திரவ!�ப� சிவக�ைக நகரா�சி�� 
மா<த0 ெச:ய"ப�&�ளதா0 இHநகரா�சிய!0 
2"�ர9 அ
வல) பண!ய!ட காலியாக உ�ள2. 
ேம8ப� 2"�ர9 அ
வல5�� மாத ஊதிய Iமா) 
K.1,00,000/- ெசலவாகிற2. ஆ%& ஒ�<�� இதர 
ெசல9க� அைன1ைதV ேச)12 Iமா) K.15.00 

நி<1தி 
ைவ�க"ப�ட2
. 



இல�ச ெசலவாகிற2. இHநகரா�சி இர%டா நிைல 
நகரா�சியா�. இHநகரா�சிய!0 2"�ர9 ஆ:வாள) 
பண!ய!ட இர%& உ�ள2. ேம8ப� Iகாதார" 
பண!கைள ேம8ெகா�ள இர%& 2"�ர9 ஆ:வாள) 
பண!ய!ட ேபா2மானதா�. இHநகரா�சிய!� 
நிதிநிைலைமைய க51தி0 ெகா%& 2"�ர9 
அ
வல) பண!ய!ட நிரHதரமாக �ள�ய��� 
நகரா�சி�� ேதைவய!0ைல என ம�ற1தி� 
அ;மதி�� ைவ�க"ப&கிற2.    
   அ
வலக �றி"� : இHநகரா�சிய!� நிதிநிைலைய 
க51தி0 ெகா%& ம�ற அ�கீக7�கலா. 
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ெபா5�ெபா5�ெபா5�ெபா5�.19.19.19.19    
                                                �ள�ய��� நகரா�சி�� 2021-2022 ஆ 
ஆ%&�� ேதைவயான ேடான)க� ம8< கண!ன� 
உபேயாக" ெபா5�க� 22.01.2022- ேததி வ!ைல�� 
ெபற"ப�& அ
வலக உபேயாக1தி8� 
பய�ப&1த"ப�&�ள2. த8ேபா2 இHநகரா�சி�� 
ேதைவயான ேடான)க� இ5"ப!0 �ைறவாகேவ 
உ�ள2. இHநகரா�சிய!� பய�பா��8� ேதைவயான 
கீC�க%ட ேடான)க� நகரா�சி வ5வா: ம8< 
Rலதன நிதிய!0 வ!ைல�� ெபற9, அத8கான 
ேதாராய ெசலவ!ன K.3.50 இல�ச1தி8� ம�ற 
அ;மதி ேவ%ட"ப&கிற2. 

வ.     
எ%. 

ெபா5�க
ள�� 
வ!பர 

த8ேபா2 
இ5"� 

பதிேவ��0 
உ�ள இ5"� 

வ!பர 

த8ேபா2 
ேதைவய!� 
வ!பர 

1 A88 -Toner இ0ைல 100- எ%ண 

2 A80 -Toner 8-எ%ண 30-எ%ண 

3 A12 -Toner 10-எ%ண 20-எ%ண 

   அ
வலக �றி"�: ம�ற அ;மதி�கலா.               
                     (ந.க.எ%.1032/2022/ப!4) 
 

அ;மதி�க" 
ப�ட2 
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ெபா5�ெபா5�ெபா5�ெபா5�.20.20.20.20 
            இHநகரா�சி�� ெசாHதமான ைத�கா 
ந&நிைல"ப�ள� ம8< அ:யா�ர அ�க�வா� 
க��ட1தி0 பராம7"� பண!க� ேம8ெகா�ள 
ப�ள�ய!� தைலைமயாசி7ய) ேகா7�ைகய!�ப� 
க0வ!நிதிய!� (2022-23) கீC பண!க� ேம8ெகா�ள 
தயா) ெச:ய"ப�ட மதி"பT��8� ம�ற1தி� அ;மதி 
ேவ%ட"ப&கிற2. 

வ.   
எ% 

பண!கள�� வ!பர 
மதி"பT�& 
ெதாைக 

(K.இல�ச) 

1 
ைத�கா ந&நிைல"ப�ள� 
ம8< அ:யா�ர 

3.10 

அ;மதி�க" 
ப�ட2 



அ�க�வா� க��ட1தி0 
பராம7"� பண!க� 
(Weatheri ng Course Pressed  &  
t i l es) 

 ெமா1த 3.10 

அ
வலகஅ
வலகஅ
வலகஅ
வலக    �றி"��றி"��றி"��றி"�:  
   ேம8ப� பண!ய!ைன க0வ!நிதி 2022-23 ஆ 
ஆ%�� கீC ேம8ெகா�வத8� ம�ற 
அ;மதி�கலா.    
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ெபா5�ெபா5�ெபா5�ெபா5�.21.21.21.21 
            இHநகரா�சி���ப�ட கீC�க%ட 
ப�திகள�0 15வ2 நிதி��a மா�ய 2020- Unt i ed21 (  
grant )- கீC பண!க� ேம8ெகா�ள தயா) ெச:ய"ப�ட 
மதி"பT&கX�� ம�ற1தி� அ;மதி 
ேவ%ட"ப&கிற2. 
வ.   
எ
% 

பண!கள�� வ!பர 
மதி"பT�& 
ெதாைக 

(K.இல�ச) 

1 
வா)& 28, க8பகவ >தி 5வ2 ேம8� 
ெத5வ!0 வா<கா0 ம8< 
சி<பால அைம1த0 பண! 

9.50 

2 
வா)& 28, க8பகவ >தி 5வ2 ேம8� 
ெத5வ!0 ேபவ)ப!ளா� அைம1த0 
பண! 

9.90 

3 
வா)& 24, அ%ணாவ >தி ேம8� 
ெத5வ!0 ேபவ)ப!ளா� ம8< 
வா<கா0 அைம1த0 

9.70 

4 
வா)& 24, கிண8< 
ேமல1ெத5வ!0 வா<கா0 ம8< 
ேபவ)ப!ளா� அைம1த0 

7.50 

5 
வா)& 25, பாலவ!நாயக) ேகாவ!0 
ெத8� ெத5வ!0 ேபவ)ப!ளா� 
சாைல அைம1த0 

9.95 

6 
வா)& 25, பாலவ!நாயக) ேகாவ!0 
ெத8� ெத5வ!0 வா<கா0 ம8< 
சி<பால அைம1த0 

9.50 

7 
வா)& 7, வட�� ரதவ >திய!0 
வா<கா0 ம8< சி<பால 
அைம1த0 

2.00 

8 
வா)& 7, இலவாண!ய) கிழ�� 
ம8< ேமல1ெத5வ!0 
ேபவ)ப!ளா� சாைல அைம1த0 

9.90 

9 
அரI ம512வமைன சாைலய!0 
தா)சாைல அைம1த0 

9.15 

10 
வா)& 31, பா�ேகாவ!0 சHைத 
�<�� ெத5வ!0 வா<கா0 
அைம1த0  

1.60 

11 
வா)& 2, நாராயணசாமி ேகாவ!0, 
அ%ணாமைல �<�� ெத5வ!0 
ேபவ) ப!ளா� அைம1த0  

4.00 

12 வா)& Regi st er Of f i ce29,   5.00 

அ;மதி�க" 
ப�ட2 



வட�ற1தி0 ேபவ)ப!ளா� சாைல 
அைம1த0 

13 
வா)& 20, மா)�ெக� ெத5வ!0 
ேபவ)ப!ளா� சாைல அைம1த0 

7.00 

14 
வா)& 31, வ!நாயக) ேகாவ!0 
ெத5வ!0 ேபவ)ப!ளா� சாைல 
அைம1த0 

5.00 

15 
வா)& 6, P"�டாதியம� 
ேகாவ!0 ெத5வ!0 வா<கா0 
அைம1த0 

3.00 

16 
வா)& 13, காய!ேதமி0ல1 4வ2 
�<�� ெத5வ!0 ேபவ)ப!ளா� 
சாைல அைம1த0 

6.00 

17 

வா)& 9, 10வ2 ெத5, அ5ணாசல 
வ!நாயக) ேகாவ!0 ெத�வட0 
ெத5, அ5ணாசல வ!நாயக) 
ேகாவ!0 கிழ�� ெத5வ!0 
ேபவ)ப!ளா� சாைல அைம1த0 

8.50 

18 
வா)&9, ேசாைலமைல ெத5, 
I�ள�கைர ெத5�கள�0 
ேபவ)ப!ளா� சாைல அைம1த0 

7.20 

19 

வா)& 9, 7வ2 ெத5, ஊ)கால 
ேபா1தி ெத�வட0 ெத5, ஊ)கால 
ேபா1தி வட�� ெத5, ஊ)கால 
ேபா1தி ெத8� ெத5�கள�0 
ேபவ)ப!ளா� சாைல அைம1த0 

5.00 

20 
வா)& 13, P12ராமலி�க நக) 
ெத�வட0 ெத5வ!0 வா<கா0 
ம8< சி<பால அைம1த0 

5.90 

21 
வா)& 30, 31, வ!நாயக) ேகாவ!0 
ெத5, சிவராP 3வ2 ெத5�கள�0 
சி<பால அைம1த0 

6.00 

22 
வா)& 3, 31, சிவராP 7வ2 ெத5, 
�2மைன ெத5�கள�0 சி<பால 
அைம1த0 

6.00 

23 
வா)& 26, ஜி�னாநக) 
ேமல1ெத5வ!0 ேபவ)ப!ளா� 
சாைல அைம1த0 

9.00 

24 
வா)& 26, ஜி�னாநக) 
கீழ1ெத5வ!0 )�<��  ெத5 (
ேபவ)ப!ளா� சாைல அைம1த0 

4.60 

25 
வா)& 22, அரசர� வ!நாயக) 
ேகாவ!0 ேம8� ெத5வ!0 
தா)சாைல அைம1த0 

9.90 

26 
வா)& 23, அரசர� வ!நாயக) 
ேகாவ!0 கிழ�� ெத5வ!0 
தா)சாைல அைம1த0 

7.00 

27 
வா)& 16, வாவா ெத5வ!0 
ேபவ)ப!ளா� சாைல அைம1த0 

7.40 

28 
வா)& 16, ப�ள�வாச0 ச�னதி 
ெத5வ!0 ேபவ)ப!ளா� சாைல 
அைம1த0 

5.40 

 ெமா1த 190.60 

 அ
வலகஅ
வலகஅ
வலகஅ
வலக    �றி"��றி"��றி"��றி"�: : : :     



   ேம8ப� பண!கைள 15வ2 நிதி��a 2020-21 ஆ   
ஆ%�� unt i ed grant(  ) கீC ேம8ெகா�வத8� ம�ற  
அ;மதி�கலா. 
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ெபா5�ெபா5�ெபா5�ெபா5�.22.22.22.22    
             இHநகரா�சி���ப�ட கீC�க%ட 
ப�திகள�0 15வ2 நிதி��a மா�ய 2020- Ti ed21 (  
grant )- கீC பண!க� ேம8ெகா�ள தயா) ெச:ய"ப�ட 
மதி"பT&கX�� ம�ற1தி� அ;மதி 
ேவ%ட"ப&கிற2. 
வ
.   
எ
%

பண!கள�� வ!பர 
மதி"பT�& ெதாைக 
(K.இல�ச) 

1 
வா)& 27, சி<மி�வ!ைச"ப� 
அைம1த0 

3.00 

2 

வா)& 16, ேக�எ ெத5வ!0 
உ�ள திறHதெவள�� 
கிண8ைற D)வா5த0 (ம) 
ேம0R� அைம1த0 

4.00 

3 

வா)& 6, P"�டாதியம� 
ேகாவ!0 ெத5வ!0 உ�ள 
திறHதெவள�� கிண8ைற 
D)வா5த0 (ம) ேம0R� 
அைம1த0 

4.00 

4 

வா)& 3, கீழபஜா) ெத5வ!0 
உ�ள திறHதெவள�� 
கிண8ைற D)வா5த0 (ம) 
ேம0R� அைம1த0 

6.70 

5 

வா)& 6, அக\திய) ேகாவ!0 
ெத5, ேதர� வ!நாயக) 
ேகாவ!0 ெத5�கள�0 உ�ள 
திறHதெவள�� கிண8ைற 
D)வா5த0 (ம) ேம0R� 
அைம1த0 

6.80 

6 
வா)& 25, சாைல�கிண8றி0 
D)வா5த0 (ம) பராம7"� 
பண! 

3.80 

 ெமா1தெமா1தெமா1தெமா1த    28.328.328.328.30000    

        
அ
வலகஅ
வலகஅ
வலகஅ
வலக    �றி"��றி"��றி"��றி"�: : : :     
   ேம8ப� பண!கைள 15வ2 நிதி��a 2020-21 ஆ   
ஆ%�� Ti ed grant(  ) கீC ேம8ெகா�வத8� ம�ற  
அ;மதி�கலா. 

அ;மதி�க" 
ப�ட2 
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ெபா5�ெபா5�ெபா5�ெபா5�.23.23.23.23    
           �ள�ய��� நகரா�சி�� பா1திய"ப�ட 
அமா உணவக1தி8� சைமய
�� ேதைவயான 
மாள�ைக"ெபா5�க� இ5"ப!0 இ0லாததா0 
ெபா2ம�கX�� உண9 வழ�க ேவ%� இ5"பதா0 
பண!ய!� அவசர அவசிய க5தி �ள�ய��� 
அ"பா���� பலசர�� மாள�ைக கைடய!� Rல 

அ;மதி�க" 
ப�ட2 



ெத�காசி ��&ற9 ப%டகசாைல நி<வன1தி� 
வ!ைலைய வ!ட �ைறவான வ!ைல�� 07/2022 
ம8< 08/2022 ஆகிய இ5 மாத�கX�� மாள�ைக 
ெபா5�க� வழ�கியைம�� ெதாைக K.73636 + 
K.78133= K.151769/- ம�& �ள�ய��� அ"பா���� 
பலசர�� மாள�ைக கைட�� ெதாைக வழ�க9, 
ேம8ப� ெதாைகய!ைன நகரா�சி ெபா2நிதிய!� கீC 
ேம8ெகா�ள9 ம�ற1தி� அ;மதி 
ேவ%ட"ப&கிற2. 
 அ
வலகஅ
வலகஅ
வலகஅ
வலக    �றி"��றி"��றி"��றி"�    :-  ம�ற அ;மதி�கலா.                                    
                      (ந.க.எ%.0989/2022/அ1)  
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ெபா5�ெபா5�ெபா5�ெபா5�.24.24.24.24 
            �ள�ய��� நகரா�சி – 2019-2020 -  
பாராXம�ற மாநில�களைவ  உ<"ப!ன) தி5 
A.வ!ஜய�மா) அவ)களா0 ப7H2ைர ெச:ய"ப�ட 
ெத�காசி மாவ�ட, �ள�ய��� நகரா�சி���ப�ட 
பரமானHதா ந&நிைல" ப�ள�ய!� ெத�ப�திய!0 
வ�"பைற� க��ட க�&த0 பண!�� ெத�காசி 
மாவ�ட ஆ�சி1தைலவ) ம8< தைலவ), மாவ�ட 
ஊரக வள)Uசி Pகைம அவ)கள�� ெசய0Pைற 
ஆைண� க�த ந.க.எ% அ3/1190/2022 , நா� 
27.07.2022 -�ப� பண!ைய ேம8ெகா�வத8� 
02.09.2022 –0 வர"ெப8ற கீCக%ட வ!பர"ப�யான 
ஒ"பHத"��ள�கைள ம�ற1தி� பா)ைவ��, 
P�வ!8� ைவ�க"ப&கிற2. 
                 மதி"பT�&1 ெதாைக K.10.00 
இல�ச 

வ.  
எ
% 

ஒ"பHதகார) ெபய) ஒ"பHத"��ள� 
வ!கித 

1 தி5.அHேதாண!, 
ெவ�ைள�க9%ட�ப
��. 

5.03 சதவ >த 
அதிக 

2 தி5.ரா.P5க�, 
 �ள�ய���. 

0.12 சதவ >த 
�ைற9 

     ேம8ப� பண!�� வர"ெப8<�ள இர%& 
ஒ"பHத"��ள�கள�0 மதி"பT�&1 ெதாைகய!ைன வ!ட 
0.12 சதவ >த �ைறவாக வழ�கிV�ள ஒ"பHதகார) 
தி5.ரா.P5க� எ�பவர2 ஒ"பHத"��ள�ைய 
அ;மதி�கலா.  
 அ
வலக �றி"�: ம�ற அ;மதி�கலா. 
                   (ந.க.எ%.1096-1/2022/இ1 
 

அ;மதி�க" 
ப�ட2 
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ெபா5�ெபா5�ெபா5�ெபா5�.25.25.25.25 
          �ள�ய��� நகரா�சி – 2019-2020 -  
பாராXம�ற மாநில�களைவ  உ<"ப!ன) தி5 
A.வ!ஜய�மா) அவ)களா0 ப7H2ைர ெச:ய"ப�ட 
ெத�காசி மாவ�ட, �ள�ய��� நகரா�சி���ப�ட 

அ;மதி�க" 
ப�ட2 



பரமானHதா ந&நிைல" ப�ள�ய!� வட�� ப�திய!0 
வ�"பைற� க��ட க�&த0 பண!�� ெத�காசி 
மாவ�ட ஆ�சி1தைலவ) ம8< தைலவ), மாவ�ட 
ஊரக வள)Uசி Pகைம அவ)கள�� ெசய0Pைற 
ஆைண� க�த ந.க.எ% அ3/1190/2022 , நா� 
27.07.2022 -�ப� பண!ைய ேம8ெகா�வத8� 
02.09.2022 – 0 வர"ெப8ற கீCக%ட வ!பர"ப�யான 
ஒ"பHத"��ள�கைள ம�ற1தி� பா)ைவ��, 
P�வ!8� ைவ�க"ப&கிற2. 
                 மதி"பT�&1 ெதாைக K.10.00 
இல�ச 

வ
.  
எ
% 

ஒ"பHதகார) ெபய) ஒ"பHத"��ள� 
வ!கித 

1 தி5.அHேதாண!, 
ெவ�ைள� க9%ட�ப��. 

5.03 சதவ >த 
அதிக 

2 தி5.ரா.P5க�, 
 �ள�ய���. 

0.12 சதவ >த 
�ைற9 

       ேம8ப� பண!�� வர"ெப8<�ள இர%& 
ஒ"பHத"��ள�கள�0 மதி"பT�&1 ெதாைகய!ைன வ!ட 
0.12 சதவ >த �ைறவாக வழ�கிV�ள ஒ"பHதகார) 
தி5.ரா.P5க� எ�பவர2 ஒ"பHத"��ள�ைய 
அ;மதி�கலா.  
அ
வலக �றி"�: ம�ற அ;மதி�கலா. 
                  (ந.க.எ%.1096-2/2022/இ1    
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ெபா5�ெபா5�ெபா5�ெபா5�.26.26.26.26 
            �ள�ய��� நகரா�சி – 2021-2022 - 
ெத�காசி பாராXம�ற உ<"ப!ன) தி5 த;n 
M.�மா) அவ)களா0 ப7H2ைர ெச:ய"ப�ட 
�ள�ய��� நகரா�சி ேப5H2 நிைலய அ5கி0 
��ந>) I1திக7"� இயHதிர தான�ய�கி வசதிVட� 

LPH ROPl ant2000  . .  அைம1த0 பண!�� ெத�காசி 
மாவ�ட ஆ�சி1தைலவ) ம8< தைலவ), மாவ�ட 
ஊரக வள)Uசி Pகைம அவ)கள�� ெசய0Pைற� 
க�த ந.க.எ% அ3/3189/2021 ,நா� 01.08.2022   �ப� 
பண!ைய ேம8ெகா�வத8� 02.09.2022 அ�< 
வர"ெப8ற வ!ைல"��ள�கைள ம�ற1தி� 
பா)ைவ��, P�வ!8� ைவ�க"ப&கிற2.                            
              மதி"பT�&1 ெதாைக K.8.00 இல�ச 

வ.
எ
% 

ஒ"பHதகார) ெபய) ஒ"பHத"��ள� 
வ!கித 

1 தி5.P12��மாரசா
மி , இராஜபாைளய 

0.09 சதவ >த 
�ைற9 

2 தி5.தி5மைலUசாமி, 
 �ள�ய���. 

1.73 சதவ >த 
அதிக 

         ேம8ப� பண!�� வர"ெப8<�ள இர%& 

அ;மதி�க" 
ப�ட2 



வ!ைல"��ள�கள�0 மதி"பT�&1 ெதாைகய!ைன வ!ட 
0.09 சதவ >த �ைறவாக வழ�கிV�ள 
தி5.P12��மாரசாமி எ�பவர2 வ!ைல"��ள�ைய 
அ;மதி�கலா.  
  அ
வலக �றி"�: ம�ற அ;மதி�கலா. 
                    (ந.க.எ%.715-2/2022/இ1)    
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ெபா5�ெபா5�ெபா5�ெபா5�.27.27.27.27    
           �ள�ய��� நகரா�சி – 2021-2022 - 
ெத�காசி பாராXம�ற உ<"ப!ன) தி5 த;n 
M.�மா) அவ)களா0 ப7H2ைர ெச:ய"ப�ட 
�ள�ய��� நகரா�சி ேப5H2 நிைலய அ5கி0 
��ந>) I1திக7"� இயHதிர அைம�க �டார 
மி�சாதன ம8< SS ந>)1ேத�க1 ெதா�� 
அைம1த0 பண!�� ெத�காசி மாவ�ட 
ஆ�சி1தைலவ) ம8< தைலவ), மாவ�ட ஊரக 
வள)Uசி Pகைம அவ)கள�� ெசய0Pைற� க�த 
ந.க.எ% அ3/3189/2021 ,நா� 01.08.2022   �ப� 
பண!ைய ேம8ெகா�வத8� 02.09.2022 அ�< 
வர"ெப8ற வ!ைல"��ள�கைள ம�ற1தி� 
பா)ைவ��, P�வ!8� ைவ�க"ப&கிற2. 
              மதி"பT�&1 ெதாைக K.5.00 இல�ச 

வ
.எ
% 

ஒ"பHதகார) ெபய) ஒ"பHத"��ள� 
வ!கித 

1 தி5.P12��மாரசா
மி , இராஜபாைளய 

0.03 சதவ >த 
�ைற9 

2 தி5.தி5மைலUசாமி, 
 �ள�ய���. 

0.21 சதவ >த 
அதிக 

             ேம8ப� பண!�� வர"ெப8<�ள இர%& 
வ!ைல"��ள�கள�0 மதி"பT�&1 ெதாைகய!ைன வ!ட 
0.03 சதவ >த �ைறவாக வழ�கிV�ள 
தி5.P12��மாரசாமி எ�பவர2 வ!ைல"��ள�ைய 
அ;மதி�கலா.  
 அ
வலக �றி"�: ம�ற அ;மதி�கலா. 
                   (ந.க.எ%.715-1/2022/இ1) 
    

அ;மதி�க" 
ப�ட2 
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ெபா5�ெபா5�ெபா5�ெபா5�.28.28.28.28 
    இHநகரா�சிய!0 ஏ8கனேவ தினச7 சHைத இ5Hத 
இட1தி0 74 கைடக� க�ட ேபா2மான இடவசதி 
இ0லாததா0 இHநகரா�சி ெத�காசி, இராஜபாைளய 
சாைலய!0 நகரா�சி�� ெசாHதமான ச)ேவ எ%.4, 
ச"�வ!ச� 2-0 2086 ச2ர மi�ட70, (52 ெச��) 
அள9�ள காலி இட1தி0 �தியதாக கைடக� நகரா�சி 
வ5வா: ம8< Rலதன நிதிய!0 க�&வத8� 
தயா7�க"ப�ட மதி"பT& ெதாைக K.349.00 
இல�ச1தி8� இHநக)ம�ற த>)மான எ%.1857, 
நா�.28.12.2021�ப� அ;மதி வழ�கிV�ளத� 
அ�"பைடய!0 நகரா�சி நி)வாக இய��ந), , , , ெச�ைன 

அ;மதி�க" 
ப�ட2 



 
 

நக)ம�ற1தைலவ), 
�ள�ய��� நகரா�சி. 

அவ)கள�� ெசய0Pைற ஆைண க�த 
ந....க....எ%.5939/2022/.5939/2022/.5939/2022/.5939/2022/EAEAEAEA2222, , , , நா�.16.03.2022.16.03.2022.16.03.2022.16.03.2022–�ப� �திய 
தினச7 நாள�கா� கைட க��ட க�& பண!க� 
K.349.00 இல�ச மதி"பT��0    ேம8ெகா�ள நி)வாக 
அ;மதி    வழ�கிV�ள2.    நகரா�சி நி)வாக இய��நரக 
தைலைம ெபாறியாள), , , , ெச�ைன அவ)கள�� 
ெசய0Pைற ஆைண க�த ந....க....எ%.... DO001/2022/ 1, , , , 
நா�....19.05.2022----�ப� ேம8ப� பண!�� K.360.00 
இல�ச1தி8�    ெதாழி0h�ப அ;மதி 
வழ�க"ப�&�ளத� அ�"பைடய!0 பண!க� 
ேம8ெகா�ள 21212121.06.2022.06.2022.06.2022.06.2022---- ேததிய!0 வர"ெப8ற இ5 
ஒ"பHத"��ள�கள�� வ!பர கீC�க%டவா< 

வ. 

எ

% 

பண!ய!� ெபய) 

மதி"பT�& 

ெதாைக 

இல�ச1தி

0 

ஒ"பHத

கார) 

ெபய) 

ஒ"பHத

"��ள� 

சதவ >த 

அதிக 

/ 

�ைற9 

1 

இHநகரா�சி���

ப�ட ெத�காசி-

இராஜபாைளய 

ெமய!�ேரா��0 

�திய தினச7 

நாள�கா� கைட 

க��ட 

க�&த0 

360.00 

வ!நாய

கா 

�ேரட)

\ 

2.55%           

அதிக 

2 

மiனா�சி 

�ேரட)

\    

4.38%           

அதிக 

  ேம8ப� இ5 ஒ"பHத"��ள�கX மதி"பT�& 
ெதாைகைய வ!ட அதிக வழ�கிV�ளதா0 �ைறHத    
ஒ"பHத"��ள� வழ�கிV�ள வ!நாயகா �ேரட)\, , , , 
ம2ைர நி<வன1தி8� ஒ"பHத"��ள� சதவ >த1ைத 
�ைற12 ெகா&�க ேக�& க�த அ;"ப!யதி0 
ேம8ப� ஒ"பHதகார) மதி"பT�& ெதாைக���ேளேய 
ெச:2 ெகா&�க சமதி12 க�த வழ�கிV�ளைத 
ம�ற1தி� அ;மதி�� ைவ�க"ப&கிற2....    
அ
வலக �றி"�: : : : ம�ற அ;மதி�கலா. 
(ந.க.எ%.2377/2021/இ1)     


