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 2020ஆ� வ�ட� ஜனவ	  மாத� 07.01.2020ஆ� ெச�வா� கிழைம (தமி� வ�கா	 வ�ட� நா�.22)  ப��பக 4.30 

மண�$% நகரா'சி அ)வலக+தி  தன, அ)வல- ம�.� ஆைணய-(ெபா) அவ-களா  நக-ம3ற ெபா�� ம56 

ேம�ெகா�ள8ப'ட அவசர$9'ட நடவ:$ைகக�  

                                                                 ;3ன,ைல:தி�.6. தமய<தி,  

                                                                                                                                                       தன, அ)வல- 

    

ம�ற 
��ட� 
நைட 
ெபற 
நா� 

வ�ைச எ� ம�� ம�ற ��ட ெபா�� 
    

ம�ற�தி� 
த��மான�    

07.01.2020 01 இ<நகரா'சி$% ெசா<தமான %+தைக இன>க� ம�.� கைடக� 2020-
2021, 2021-2022 ம�.� 2022-2023 ஆகிய A3றாBCகD$கான கீ�காF� 
%+தைக உ	ம� ெபா6 ஏல� ம�.� ஒ8ப<த8J�ள, அறிவ�8J$கான 
ெபா6நிப<தைனக� ம�.� சிற8J நிப<தைனக� தமி�நாC ம :ப-8பK 
இ3ேகாச-� தி�Lசிரா8ப�ள, 9'CறM அLசக+தி  அ'சி'C 
ெப�.$ெகா�ளM� ம�.� ெபா6 ஏல� ம�.� ஒ8ப<த8J�ள,$கான 
அறிவ�8J தினச	 நாள,தழி  வ�ள�பர� ெச�யM� இத�கான உ+ேதச 
ெசலவ�ன� N.75.000/-$% ெச�6ெகா�ள ம3ற+தி3 ஒ8Jத)$% 
ைவ$க8பCகிற6. 

வ. 
எ
B 

உ	ம இன>கள,3 வ�பர� 
ஏல 

ைவ8J+ 
ெதாைக 

ெசா+6 
ெப�மானL 
சா3றித� 
01.01.2020$% 

ெசா+6 
ெப�மானL 
சா3றித� 

அள,$காவ�'

தR-மான 
எB 310 
அSமதி$
க8ப'ட6. 
    
    
    
    



ப�ற% 
ெப�றி�$க 
ேவBC� 

டா  
ெச)+த 
ேவB:ய 

9Cத  ஏல 
ைவ8J+ெதா

ைக 
1 2 3 4 5 

1. 

6ைறT- நகரா'சி ேப�<6 
நிைலய+தி  வ<6 
ெச )� ேப�<6கD$% 
தினச	 க'டண� வU  
ெச�6ெகா�D� உ	ம� 

N. 
10,00,000/- 

N. 10,00,000/- N. 3,00,000/- 

2. 

நகரா'சி ஆCவைத 
ெச�V� இட+தி  
க'டண� வU  
ெச�6ெகா�D� %+தைக 
உ	ம� 

N. 
10,000/- 

N. 50,000/- N. 25,000/- 

3. 

6ைறT- நகரா'சி அBணா 
ேப�<6 நிைலய� பைழய 
நகரா'சி அ)வலக+தி  
ைவ$க8பC� ைச$கி�, 
ேமா'டா- ைச$கி�கD$% 
க'டண� வU  ெச�M� 
உ	ம�. 

N. 
3,00,000/- 

N. 5,00,000/- N. 1,50,000/- 

4. 
6ைறT-, நகரா'சி$% 
Wவாமிநாத3 தினச	 

N. 
20,000/. 

N. 25,000/- N. 20,000/- 



மா-$ெக' கைடக� 7, 14, 
15, 16, 17, 18, 34, 42, 43, 44 
ம�.� 45$கான  
%+தைக உ	ம�. 
(ஒ�ெவா� கைட$%� 
தன,தன,யாக வ�Bண8ப�$க 
ேவBC�.) 

5. 

வாரLச<ைதய�  உ�ள 
ஆ':ைறLசி கைடக� 
2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16 
ம�.� 17 (ஒ�ெவா� 
கைட$%� தன,தன,யாக 
வ�Bண8ப�$க ேவBC�.) 

N. 
15,000/- 

N. 30,000/- N. 15,000/- 

6. 

6ைறT-  நகரா'சி$% 
ெசா<தமான அBணா 
ேப�<6நிைலய� பைழய 
நகரா'சி அ)வலகவளாக 
Jதிய கைட எB.2,3,4,5,9,10 
ம�.� 18 (ஒ�ெவா� 
கைட$%� தன,தன,யாக 
வ�Bண8ப�$க ேவBC�.) 

N. 
1,50,000/- 

N. 50,000/- N. 25,000/- 

 

ெபா6 நிப<தைனக� 

1. ஏல>க�, கீ�$கBட ெபா6 நிப<தைனகD$%�, தமி�நாC மாவ'ட 
நகரா'சிகள,3 ச'ட�, அLச'ட+தி3 கீ� ெச�ய8ப'C�ள வ�திக�, 
வழிLச'ட>க�, உபவ�திக� கண$% வ�திக� அரசாைணக� ம�.� 



நக-ம3ற� வ�தி+6�ள அ ல6 இன, வ�தி$%� ெபா6$க'C8பாCக� 
ம�.� சிற8J$ க'C8பாCக� யாவ�.$%� உ'ப'டைவயா%�. 

2. ப':யலி  கBC�ள அைன+6$ %+தைக உ	ம இன>கD� ;ைறேய 
2020-2021, 2021-2022 ம�.� 2022-2023 ;:ய A3றாBC$%	யதா%�. 

3. நக-ம3ற� அ ல6 ஒ8ப<த$%[வ�3 க�+68ப: ஏல+தி  
உ	ம+தி�% வ�ட8ப'ட ெசா+6$க� நகரா'சி$% ேதைவெய3. க�தி 
;3 அறிவ�8J ெகாC+6 உ	ைம கால+தி3 இைடய�  எ<த 
நிைலய�)� உ	ம+ைத நி.+திவ�ட ஆைணயாள�$% அதிகார;BC.  
அ8ப: நி.+6வத�காக உ	ம� ெப�றவ�$% நகரா'சி ம3ற 
;:வ�3ப: ெதாைக த�Dப: ெச�6 ெகாC$க8பC�.  ஆனா  
உ	மதார�$% ேவ.யாெதா� ஈC� ேக'க உ	ைமய� ைல. 

4. ஏல� ேக'க வ���Jகிறவ-க� தா>கேள ேந	லாவ6 எ[+6 Aல� 
N.20/- மதி8J�ள ;+திைர+தாள,  எ[தி அதிகார� அள,+த ;கவ- 
Aலமாவ6 ேக'க ேவBC�.  ஏல� ேக'க வ���J� 
ஒ�ெவா�வ�$%� அவ-கள,3 ெசா+6 ெப�மான+ைத ெதள,வாக$ 
கா'ட 9:ய சா வ3சி சா3.+தா� தரேவBC�.  ேபா6மான ெசா+6 
மதி8J சா3.க� தராதவ-க� எவ�� ஏல� ேக'க 
அSமதி$க8படமா'டா-க�. 

5. ஏல+தி  கல<6 ெகா�D� நப- ஏல� நட$%� நாD$% ;3தின� 4.00 
மண�$%� ஏல8 ெபா.8J+ ெதாைக ம�.� 9Cத  ஏலெபா.8J+ 
ெதாைக அ ல6 ெசா+6 ெப.மான சா3றித[ட3 கல<6 ெகா�D� 
ஏல இன வ�பர>கைள எ[+6 Aலமாக மSMட3 சம-8ப�$க 
ேவBC�. 

6. ஏல� ேக'க வ���J� ஒ�ெவா�வ�� அவ-கள,3 ெசா+6 
ெபா�மான+ைத ெதள,வாக$ கா'ட$9:ய சா3றித�கைள 01.01.2020 
நாD$% ப�3ன- தாசி தா- ைகெயா8ப� ெப�.� அைவகD$% 



ச�ம<த8ப'ட வ� ல>க சா3றிதைழ அரசின- பதிM+6ைறய�ன	ட� 
(ெரஜிK'ேரச3 :பா-'ெமB') ெப�. இ�$க ேவBC�. ேம)� 
ேம�ப: ெசா+6$கள,3 ேப	  வ� ல>க� ஏேதS� இ�8ப�3 எ<த 
வைகயான வ� ல>க� எ3. வ�வரமாக %றி8ப�ட8பட ேவBC�.  
ஏல+தி  கல<6 ெகா�Dபவ- உய-வான ஏல$ேக�வ� ேக'%� ேபா6 
ெசா+6மதி8J சா3றித� (சா வ3சி) மதி8J %ைறவாக இ�<தா  
வ�+தியாச� ஏ�பC� ெதாைக$% ஆைணய- அவ-கள6 அறிவ�8ப�3ப: 
9Cதலான ெசா+6மதி8J சா3றிதேழா அ ல6 9Cத  ஏல8ெபா.8J 
ெதாைக ெரா$கமாக உட3 சம-8ப�$க8பட ேவBC�. 

7. ஏல� ேக'க வ���Jகிறவ- ம�.� ஒ8ப<த8J�ள, ெகாC8ேபா- ஏல� 
9.� ;3 அ<த<த இன>கD$% எதிேர %றி8ப�'C இ�$%� (Deposit) 
ெபா.8J+ெதாைகைய தன,+தன,ேய ெச)+திய��$க ேவBC�.  
அ�வ�த� ெச�தால3றி எவ�� ஏல� ேக'க 
அSமதி$க8படமா'டா-க�.  ஏல� எC$காதவ	3 ெபா.8J ெதாைக 
ஏல� ;:<தMட3 ஏலதார- ஆைணய�$% க:த� எ[தி ெகாC+6 
தி�8ப� ெப�.$ெகா�ளலா�.  ஆனா  உLச ேக�வ�$% அC+த ;த  
ேக�வ� ேக'பவ�ைடய ெபா.8J ெதாைகைய தி�8ப�+தராம  
ம3ற+தி  அ ல6 ஏல� உ.தியானMட3 ம3ற� அ ல6 
ஒ8ப<த$%[வ�3 அSமதிய�3 ேம  தி�8ப�+தர8பC�.  உLச ஏல� 
எC+தவ-கள,3 ;த  ெபா.8J+ெதாைக 8-வ6 நிப<தைன8ப: க'ட 
ேவB:ய ெதாைக$% அதிகமாக இ�<தா  அதிக ெதாைகைய ஒ8ப<த8 
ப+திர� எ[தி ஆைணய�$% எ[தி ெகாC+த8ப�3 அதிகமான ெதாைக 
தி�8ப�$ ெகாC$க8பC�. 

8. ஏல$ேக�வ� ஊ-ஜிதமான உடேனேய %+தைக ஒ8ப<த� (Concluded Contract) 
;[ைமயாகிற6.  நக-ம3ற+தாரா  ஒ8J$ெகா�ள8ப'C அ8ப: 
அறிவ�$க8ப'ட 7 நா'கD$%� அ ல6 அ)வலக� நி-ணய�$க8பC� 



கால அளM$%� ஒ8J$ெகா�ள8ப'ட ஏலதார- தா3 ;3னேம 
ெச)+திV�ள ;த  ெபா.8J+ ெதாைகய�3றி ஓராBC 
உ	ைமயாைண ெதாைக ;[வ6� ெச)+த ேவB:யேதாC அ லாம  
மி3 இைண8J$% ப�ைண ைவ8J ெதாைகயாக N. 2000/- 
ெச)+6வதேதாC தா� ேம�ெகா�D� உ	ைமயாைண$%	ய ெதாைக 
ெச)+6வத�%� ஏல$க'C8பாCகைள ஒ8J$ெகாBடத�%� சா3றாக 
த� ெசலவ�  ம3ற+தாரா  ஏல� ஊ-ஜிதமான 3 நா'கD$%� 
உ	ைமயாைணதார-க� N. 20/- மதி8J�ள ;+திைர+தாள,  
உ	ைமயாைண ஒ8ப<த8ப+திர� எ[தி+தர ேவBC�.  அ�வா. ெச�6 
தர தவறினா  உ	ைமய�ைன அSபவ�$க அSமதி$க8படமா'டா6.  
ேம)� உ	ைமயாைணைய அவ- ெபா.8ப�  ர+6 ெச�ய8ப'C ம. 
ஏல� வ�ட8பC�.  இ�ம. ஏல+தி  ம3ற+தி�% ந'ட� ஏ�ப'டா  
அத�% அவேர ;[ ெபா.8பாவா-. 

9. ஏல� நைடெப�.$ெகாB:�$%� ேபா6 ஏல� ேகா�� ெதாைக 
அதிகமா%� ப'ச+தி  ஏல� நட+6� அதிகா	யா  நி-ணய�$க8பC� 
9Cத  ைவ8J+ெதாைகைய ஏல� ேகா�பவ-க� ெச)+த ேவBC�. 

10. ஏல+தி  கல<6 ெகா�பவ- ஒ8ப<த8J�ள,ய�)� கல<6 ெகா�ள 
ேவBCமானா  ஏல� ம�.� ஒ8ப<த8J�ள,கD$% தன,+தன,யாக 
ஏல8ெபா.8J ெதாைக ம�.� 9Cத  ெபா.8J+ ெதாைக ெச)+த8பட 
ேவBC�. 

 10ஏ. ஒ8ப<த8J�ள,$% ஏல8ெபா.8J ெதாைக ம�.� 9Cத    
ெபா.8J+ெதாைக ெச)+திய��<தா  ஒ8ப<த8J�ள,ய�  ம'C� தா3 
கல<6 ெகா�ள ;:V�. 

 10ப�. ஏல+தி�% ஏல8 ெபா.8J+ெதாைக ம�.� 9Cத  ெபா.8J+ெதாைக 
ெச)+திய��<தா  ஏல+தி  ம'C� தா3 கல<6 ெகா�ள ;:V�. 

11. ெசா+6 ெபா.மானLசா3றித� ெகாC+த ெசா+ைத வ��பைன ெச�ய 



%+தைகதார�$% உ	ைமய� ைல. 
12. இ<நகரா'சிய�  இத�% ;த  ஏல� எC+6 ஒ[>காக ஏல+ெதாைக 

ெச)+தாதவ-க� நகரா'சி$% எதிராக வழ$% ெதாட-<6 
நி)ைவய�)�ளவ-க� கி	மின  ேகா-':  ேயா$கியதா�ச� 
வ�ஷயமா� தBடைன அைட<தவ- எ3ற காரண+திலாவ6 அ ல6 
;<ைதய ஒ8ப<த>கள,3 நிப<தைன8ப: நட$காததினா  ம.ப:V� 
நகரா'சிய�  %+தைக$%$ ெகாC8ப6 உசிதமி ைல எ3ற 
காரண+திலாவ6 எவ- ஒ�வ�� ேநர:யாகேவா அ ல6 
மைற;கமாகேவா கல<6 ெகா�ள அSமதி$க8படமா'டா-க�.  
அ�வா. கல<6 ஏல� எC+த6 ப��கால+தி  ெத	ய வ�மானா  
அவ-க� ஏல� ெப�ற %+தைகைய ர+6 ெச�ய ஆைணய- ம�.� 
நக-ம3ற+தி�% அதிகார;BC.  அைசயா ெசா+6$க� இ லாதவ- 
எ3ற காரண+திலாவ6 அ ல6 ஏல� நட<6 ெகாBC இ�$%� ேபா6 
அவ�ைடய ேக�வ�கள,  ச<ேதக+தி�% இடமி�<தாேலா அ ல6 
கபடமான6� உBைம$% Jற�பான6� எ3றாவ6 ேக�வ�தார- 
ேபா6மான ெசா+6 இ லாதவ- எ3ற காரண+திலாவ6 ம�.� நக- 
ம3ற+6$% உBைமயாகேவ ந'ட� ஏ�பCெம3. 
க�த8பட$9:யதாக இ�$க$9:ய ஒ�வ�ைடய ேக�வ�ைய காரண� 
ெசா லாம  ஏல� நட+6� அதிகா	 த3 V$தி8ப: ஒ8J$ெகா�ளாம  
த�ள,வ�ட அதிகார;BC. 

13. ஏல� நட$%� கால+திேலா அ ல6 ப�றேகா எ<த நிைலய�)� இ<த 
அறி$ைகய�  கBட நிப<தைனகைளV� தள-+தேவா, மா�றேவா, 
நR$காேவா, ேசா-$கேவா அ ல6 உ	ம கால+ைத %ைற$கேவா 
நக-ம3ற� ம�.� ஆைணய- ஆகிேயா�$% oரண அதிகார;BC. 
இ<த ஏல அறி$ைகய�  ஏல� நட+6வத�காக %றி8ப�'C�ள 
இன>கள,  எ<த ஒ� இன+ைதV� நி-வாக காரண>கைள ;3ன,'C 



ெபா6 ஏல� நட+தாம  இ�$க நக-ம3ற� ம�.� ஆைணயாள- 
ஆகிேயா�$% oரண அதிகார;BC. 

14. ஒ�ெவா� உ	ம ஏல+தி  அரசா>க மதி8J+ெதாைக ஏல� 
நட+6கிறவரா  நி-ணய� ெச�ய8ப'டைத 9'டேவா அ ல6 
%ைற$கேவா ஆைணய�$% oரண அதிகார;BC. 

15. ஆைணயாள�$% ேவ. ஒ� ேததி அ ல6 ேததிகள,  ஏல+ைத மா�றி 
ைவ$க உ	ைமVBC. 

16. ஏல� நட$%� ெபா[6 ஏல� நட+6கிறவ- அவசியெமன க�தினா  
அவ- %றி8ப�C� ஒ� ேததி$% ஏல+ைத எ<த நிைலய�)� த�ள, 
ைவ$க அதிகார;BC.  அ�வ�த� ெச�வதி  அ3ைறயதின� 
எவெரா�வ- அதிக ெதாைக$% ஏல� ேக'கிறாேரா அ+ெதாைகயான6 
ஏல� மா�றி ைவ$க8ப':�$%� நாள,  ;த  ேக�வ�யாக ைவ+6 
ஏல� 6வ>%�. 

17. ேம�ப: ஏல ைவ8J+ெதாைக$ேகா இதர ைவ8J+ ெதாைக$ேகா எ�வ�த 
வ':V� கிைடயா6. 

18. அ. ஒ�ெவா� உ	ம;� ெபா6வாக உய-<த ெதாைக 
ேகா	யவ-கD$ேக வ�ட8பC�.  ஆனா  எ�வ�த காரண;� 
ெத	வ�$காம  எ<த ஏல+ைதV� ஒ8J ெகா�ளவாவ6 அ ல6 உய-<த 
ேக�வ�ைய தவ�-+6 ம�.� எ<தெவா. ேக�வ�ைய ஏ�கவாவ6 
அ ல6 ஏல+ைத ம.+6வ�டவாவ6 நக-ம3ற+தி�ேகா அ ல6 
ஒ8ப<த$ %[வ��ேகா அ ல6 நக-ம3ற+தி3 அதிகார� ெப�ற 
ஆைணயாள�$ேகா அதிகார� உBC.  காரண� ெத	வ�$காமேல எ<த 
ஏல+ைதV� ஒ+தி8ேபாடேவா அ ல6 ம.;ைற ஏல+தி  வ�டேவா 
நக-ம3ற+தி�ேகா அ ல6 ஆைணயாள�$ேகா ஒ8ப<த$ %[வ��ேகா 
அதிகார;BC. 
ஆ. ஆனா  ஏல� எC+தவ-க� ம3ற� அ ல6 ஒ8ப<த$%[வ�3 



அSமதிய�3றி த3ன,Lைசயாக எ$காரண+ைத ெகாBC 
உ	ம+திலி�<6 வ�ல$கி$ ெகா�ள அSமதி$க8படமா'டா-க�.  அ8ப: 
ஏல+திலி�<6 வ�ல$கி$ ெகா�ள அSமதி$க8படமா'டா-க�.  அ8ப: 
ஏல+திலி�<6 வ�ல$கி$ ெகா�D� ப'ச+தி  அவ-க� க':ய ஏல 
ைவ8J+ெதாைகைய இழ8ப6ட3 ம. ஏல� ேபாCவதினா  ஏ�பC� 
சகல நpட>கD$%� ெபா.8பாவா-க�. 
இ. எ<த உ	மதார�� உ	மகால+தி�% இைடய�  ஒ[>காக 
உ	ம+ெதாைகைய ெச)+த+ தவறினா  அவ�ைடய உ	ம� எ�வ�த 
;3னறிவ�8Jமி3றி ர+6 ெச�ய நக-ம3ற+தி�% oரண அதிகார;BC.  
அ8ப: ர+6 ெச�வதா  நகரா'சி$% ஏ�பட$9:ய சகல 
நpட>கD$%� ம. ஏல� வ�ட8பCவதா  ஏ�பC� இழ8ப��%� 
ேம�ப: உ	மதாரேர ;[ெபா.8பாவ6ட3 ேம�ப: நpட+ெதாைகைய 
தமி�நாC நகரா'சிக� 1920-� ஆBC ச'ட+தி3 உ	ய ப�	வ�3ப: 
நRதிம3ற+தி  வழ$% ெதாட-வத3 AலமாகM� நகரா'சி$% ஈCெச�ய 
உட3ப'டவராவா-. 
ஈ. ஏல� ெகாC+தவ-க� ஏல பதிேவ':)�, தயா- ெச�6 
ைவ+தி�$%� ஒ8ப<த+தி)� ஏல� ;:<தMடேனேய ைகெயா8ப� 
ெச�வ6ட3 த�காலிக ;Lசாலி$காவ�)� ைகெயா8ப� இட ேவBC�.  
ஏல� உ.தி ெச�ய8ப'C உ+திரM கிைட+த 7 தின>கD$%� 
ஒ8ப<த8ப+திர� எ[தி ;:$க N.20.00$%� %ைறயாத ;+திைர 
Kடா�Jகைள ஒ8பைட+6 நகரா'சி நி-ணய�$%� நிப<தைன8ப: 
ஒ8ப<த8ப+திர� எ[தி ைகெயா8ப� இ'C+தர ேவBC�.  அ8ப: 
ெச�ய+தவறிய ஏலதார- க'C8ப'C ஏல+ேததிய3ேற ஒ8ப<த8ப+திர� 
ைகெயா8பமி'டதாக$ க�த8பC�.  ஒ8ப<த8ப+திர� எ[தி வா>க 
ஆைணய�$% அதிகார;BC. 
உ. ஏல� ம�.� ெடBட	  கல<6 ெகா�பவ-கள,  எவேரS� ஏல� 



ஊ-ஜித� ெச�ய8பCவத�% ;3 உLச ேக�வ�$ேகா அ ல6 உLச 
ெடBட�$ேகா %+தைக உ	ைமயாைணைய எC$க வ��8ப� 
உ�ளவ-க� ஏல� ;:<த 24 மண� ேநர+தி�%� உLச ேக�வ�ய�3 
;[+ெதாைகV� ம�.� ஏல+ெதாைகய�  1/3 ப>% ெதாைகைய 
ேச-+6 ெச)+தி வ�Bண8ப�$க ேவBC�.  மSவ�  தா3 ேக'க 
வ���J� ெதாைகைய ெதள,வாக %றி8ப�'C, ம. ஏல� ம�.� 
ெடBட- ெகாBCவர மS ெச�6 ெகா�ளலா�. இதைன ப	சீலைன 
ெச�6 ;:M ெச�ய ம3ற+தி�% oரண உ	ைமVBC. ஏல$ேக�வ� 
உLசமாக இ�<தா  ஏல+தி  ம'C� கல<6 ெகாBடவ-க� ம'C� 
ம. ஏல� ம�.� ெடBட- ெகாBCவர மS ெச�ய த%தி 
ெப�றவ-க� ேம)� 9Cத  ஏல� ம�.� ெடBட�$% வ��8ப� 
ெத	வ�+6 ம. ஏல� ெடBட- ெகாBC வ�� நிப<தைன ;த  
ம�.� அC+தC+த அைழ8J$% ம'Cேம ெபா�<6� இ.தி என 
%றி8ப�'ட அைழ8J$% இ6 ெபா�<தா6. 

 19. 8வ6 க'C8பா':3ப: ப�ைண+ெதாைக ெச)+தியேதாC 9ட 5 
இல'ச+தி�% 9Cதலாக ஏல� ேகா�பவ-க� மாதா<திர 
உ	ைமயாைண+ ெதாைகைய %+தைக மாத� ;த  ெதாட>கி 
ஒ�ெவா� ஆ>கில மாத� 5� ேததி$%� அ)வலக� ேவைல ெச�V� 
நாள,  %+தைக ெதாைகக� ;39':ேய ெச)+த8பட ேவBC�.  5-
ஆ� ேததி அ)வலக� வ�Cமைறயாக இ�<தா  அC+த ேவைல நாள,  
ெச)+த8பட ேவBC�. உ	ைமயாைண+ ெதாைகைய ேமேல %றி8ப�'ட 
நா'கD$%� ெச)+த தவறினா  அவ-க� கைட$% ெகாC$க8ப'C�ள 
மி3 இைண8J, தBண R- %ழா� இைண8J ;தலியவ�ைற எ�வ�த 
;3னறிவ�8J� இ3றி 6B:$க8பC�.  %றி8பாக %+தைக ஆர�ப�$%� 
மாத+தி�% உ	ய தவைண %+தைக ெதாைகைய ;3னதாக க':ய 
ப�றேக %+தைக ஒ8பைட$க8பC�.  அதாவ6 3 மாத %+தைக 



ெதாைகVட3 ேச-+தா  ஒ�ெவா� %+தைகV� நா3% மாத+தி�% 
%+தைக ெதாைக ;3னதாக க'ட ேவBC�.  %+தைக ெதாைக க'ட 
தவ.பவ-க� %+தைக இன� அ�மாத 9'ட+திேலேய ைவ+6 %+தைக 
ர+6 ெச�ய8பC�.  இதி  ம3ற+தி3 ;:ேவ இ.தியான6. 

அ. ேமேல கBட நிப<தைனகள,3 ப: ஏல� எC+தவ- உ	ம+ெதாைக 
N.5,00,000/- $% ேம  இ�<தா  உ	ம+ெதாைகய�  1/3 ப>% 
உ	ம+ெதாைகைய ைவ8J+ெதாைகைய க'ட+தவறினா  அ ல6 ஜாம53 
ெகாC$க+ தவறினா)� ப+திர� எ[தி$ெகாC$கேவா அைத 	ஜிKட- 
ெச�ய+ தவறினா)� ஏல� எC+தவ- ெபா.8ப�)� ெசலவ�)� ம. 
ஏல� வ�ட8பCவ6ட3 ஏல� எC+தவ- க':ய ைவ8J+ெதாைகையV� 
பறி;த  ெச�ய8பC�.  ேம)� ம. ஏல+தா  ஏ�பC� சகல 
நpட>கைளV� ஏல+ேதாC ஈCெச�ய oரண ஜவா8தா	யாவா-. ம. 
ஏல+தினா  லாப� கிைட$%� ப'ச+தி  அ<த லாப+ைத ேக'க பைழய 
ஏலதார�$% எ�வ�த உ	ைமV� இ ைல. 

ஆ. ஒ8ப<த8ப+திர� எ[தி ெகாC$காமேல ஒ8ப<த$கார- உ	ம இட+தி  
ப�ரேவசி+6 உ	ம+ைத அSபவ�$க ஆர�ப�$%� ப'சதி  அவ- 
ஏல+ேததிய�  ெகாC+த த�காலிக ஒ8ப<த+தி�% இ<த ஏல 
வ�ள�பர+தி  கBC�ள எ லா நிப<தைனகD$%� க'C8ப'டவராவா-. 

20. எ<த$காரண+ைத$ ெகாBC� உ	ம� அ ல6 உ	மயாைண ெதாைகய�  
எ<த பாக+ைதV� த�Dப: ெச�V�ப: ேக'கM� இ<த அறி$ைகய�  
சிற8J நிப<தைனகள,  வைரய.+தி�$%� க'டண+தி�% 9Cதலாக 
வUலி+6$ ெகா�ள உ	ைமயள,$%�ப: ேக'கM� உ	மதார�$% 
உ	ைமய� ைல.  ேம)� உ	மதார�$% ஒ8பைட$க8ப'ட க':ட>கைள 
இலாகா Aல� பராம	8J ெச�வதினாலாவ6 அ ல6 அைவகைள 
ச	ெச�6 அப�வ��+தி ெச�வதினாலாவ6 ஏதாவ6 த�காலிக 
இைடqச க� ஏ�ப'டா  அத�காக நpடஈC ேக'க உ	ைமதார�$% 



உ	ைமய� ைல. 
21. உ	ம� ஒ8J$ெகாBடவ- தாேன உ	மகால� oராைவV� 

அSபவ�$காம  உ	ம� ச�ம<தமாக ெரமிஷ3 ேகார உ	ைமய� ைல. 
22. உ	ைமயாைன கீ� ஒ8Jவ�$க8ப'ட ெசா+6 ;[வைதVமாவ6 அ ல6 

அத3 ஒ� பாக+ைதயாவ6 ஒ8ப<த கால� ;:M ெப.;3 எ<த 
சமய+திலாவ6 நக-ம3ற அ ல6 ெபா6$கா	ய>கD$% ேவB: 
நக-ம3ற� ேகா	 அைவகைள நகரா'சி வச� தி�8ப� ெகாC+தா  
அ�வ�த� உ	ம� அSபவ�$க ;:யாம  ேபா%� கால+தி�% 
நக-ம3ற+தா  நி-ணய�$%� கால வ�கிதாLசார கிKதி த�Dப: அ ல6 
நpடஈC ெப�.$ெகா�ள உ	மதார- கடைம8ப'டவராவா-.  இ6 
வ�ஷய+தி  நக-ம3ற தR-மானேம ;:வான6.  அத�காக எ<தவ�த 
நpடயrC� ேகார உ	ைமயாைணதார�$% உ	ைமய� ைல.  ேம)� 
எ�வ�த ஆ$கிரமி8J� ெச�ய$9டா6.  தவறினா  எ�வ�த 
;3னறிவ�8Jமி3றி உ	ைமயாைண ர+6 ெச�ய8பC�. 

23. ஏல� எC+தவ�ைடய ஏல ைவ8J+ெதாைகக� உ	மகால� ;:<த உ	ம 
கால+தி  கண$%க� தண�$ைக (ஆ:') ெச�ய8ப'C ;:<தMட3 
நகரா'சி$% ெச)+த ேவB:யைவ ஏேதS� இ�<தா  அைவ ப�:+த� 
ெச�ய8ப'C ேம)� உ	மதார	ட� இ�<6 யாெதா�வ�தமான 
வைகய�)� பா$கிய� ைலெய3.� தR-மான,+த ப�ற% 
தி�8ப�$ெகாC$க8பC�. 

24. உ	ம+தி�% வ�ட8ப'ட நகரா'சி$% ெசா<தமான ச<ைத ம�.� இதர 
இட>கள,  இ<நகரா'சி ஆைணய- அவ-க� ஏேதS� ஒ� %றி8ப�'ட 
இட+தி  எ�வ�த ெபா�D� ைவ$க$9டா6 எ3.� அ ல6 எ�வ�த 
%றி8ப�ட ெபா�D� வ��க$9டா6 எ3.�  அ<த இட� காலியாக 
ைவ$க8பட ேவBC� எ3.� ெத	ய8பC+தினா  ேம�ப: இட+தி  
எ<த ெபா�D� ைவ$காம அ ல6 வ��பைன ெச�யாம)� 



பா-+6$ெகா�ள ேவB:ய6 உ	மதார	3 ெபா.8பா%�. இ6 
வ�ஷய+தி  ஆைணய	3 தR-8ேப ;:வான6� 
உ	ைமயாைண+தாரைரV� கைட$கார-கைளV� வ��பைன$% ெகாBC 
வ�பவ-கைளV� க'C8பC+6வதா%�. 

25. உ	மதார- இற<6 ேபானா)� அ ல6 கட3காராக ேபானா)� 
அவ�ைடய வா	Wக� எ$KகிT'ட-க� அ'மின,K'ேர'ட-க� அ ல6 
அவ�ைடய அைசன,க� ம3ற+தி3 தR-8ப��% ேம�ப: உ	ம ஒ8ப<த 
நிப<தைனப: நட+த க'C8ப'டவராவா-க� ஆனா  ம3ற� உ	ம+ைத 
ர+6 ெச�ய ேவBCெம3. தR-மான,+தா  ேம�ப:யா-க� உ	ம+ைத 
ேம�ெகாBC நட+த ;:யா6. 

26. ம3ற+தி3 எ[+6 Aலமான உ+தரைவ ;3னதாக ெபறாம  உ	ம� 
ெப�றவ- உ	ைமயாைணைய இ3ெனா�வ�$% மா�றவாவ6 அ ல6 
உ�உ	ம+தி�% ெகாC+தா  ஏலதார- க':ய��$%� 
ைவ8J+ெதாைகைய நக-ம3ற+6$% ஆதாயமா$கி$ெகா�வ6ட3 
உ	ைமயாைணைய ர+6 ெச�6 அ<த இட� இ<த உ	ம� ெப�றபவ- 
ெசா<த ெபா.8ப�  ம.ஏல� வ�ட8பC�.  இதனா  ஏ�பC� சகல 
நpட>கD$%� இவேர oரண ெபா.8பாள,யாவ6ட3 இ<த நpட>கைள 
ஈC ெச�யM� க'C8ப'டவராவா-. 

27. உ	ைமயாைண ெப�றவ- இதி  %றி8ப�'ட எ<தெவா� நிப<தைனப:V� 
நட$க+தவறினா)� உ	ைமயாைணதார�$% எ<தவ�த ;3 அறிவ�8J� 
ெகாC$காம  ச�ம<த8ப'ட க':ட+தி  இைண$க8ப'C�ள மி3 
இைண8ைப 6B:+6 மி3 ச8ைளைய நி.+தேவா 
உ	ைமயாைண+தாரைரV� அவ- ெபா�'கைளV� உ	ைமயாைண 
Kதல+திலி�<6 அ8Jற8பC+தி இட+ைதo': சீ  ைவ+6 நகரா'சி 
ெபா.8ப�  எC+6$ெகா�ள ஆைணய�$% அதிகார� உBC. 

28. உ	ைமதார- ப:யலி  கBC�ள இன>கள,  மி3 இைண8J 



ேதைவயானவ�றி�% மி3வா	ய+திட� த3 ெசா<த ெபா.8ப�  
ஆைணய- ெபய	  ம5'ட- ைவ+6$ெகாBC மி3 இைண8ைப8 ெப�. 
மி3ச8ைளைய ெபற ேவBC�.   நகரா'சி$% இ<த மி3 இைண8J$%� 
ச�ம<த� கிைடயா6.  உ	மகால� ;:<த6� உ	மதார-க� ெசா<த 
ெபா.8ப�  மி3 இைண8ைப ஆைணய	3 அSமதிVட3 
6B:+6$ெகாBC மி3சாதன>கைளV� அக�றி$ெகா�ள ேவBC�.  
இதனா  உ	ம ெசா+தி�% ப[6 ஆக$9டா6. 

29.  உ	ம+தி�% வ�ட8ப'ட இன>கள,  இ<த வ�ள�பர+தி  கBC�ள 
வ�கித>கD$%ேம  க'டண� கB:8பா� வUலி$க$9டா6.  ேம�ப: 
க'டண� வUலி$க உ	மதார- த3 ெசா<த ெசலவ�  அLW8ப�.Lசீ'C 
ெகாC$க ேவBC�.   அLW8ப�.Lசீ'C J+தக>கைள அ:$க'ைடVட3 
அLச:$க ேவBC�.  அLW8ப�. சீ'Cகள,  எBைண 1 ;த  
ஆர�ப�$க ேவBC�.  ஒ�ெவா� க'டண+தி�%� தன,+தன, நிற;�ள 
:$ெக'Cகளா$ வ��ப: அLச:$க ேவBC�.  நக-ம3ற+தி3 
;+திைரைய ேபா'C$ெகா�ளாம  சீ'Cகைள வழ>%� உ	மதார-க� 
ேப	  கC� நடவ:$ைக எC+6 அவ-கள6 வ�ள$க� ெபறாமேலேய 
அ�மாதி	 க'C8பா':�% ம5றி அவ-க� ெச�V� ஒ�ெவா� 
%�ற+தி�%� N.500$% %ைறயாம  அபராத� வ�தி$க8பC�.  
ஒ�ெவா� நாD� வU  ெச�V� க'டண+தி�% கண$% வ�பர� 
ச	யாக எ[தி ைவ+6$ெகா�ள ேவBC�. அ$கண$%கைள ப�ரசீலைன 
ெச�ய அSமதி$க உ	மதார- க'C8ப'டவராவ-. 

30. உ	ைமயாைண கால+தி  உ	ைமயாைண ெப�றவ- ப�ற- ெபய	லாவ6 
அ ல6 உ	ைமயாைண ெப�றவ- ப�றராவ6 ெதாட-<தா  
அைவகD$காக ஏ�பC� ெபா�'ெசலவ��% யாெதா� ப%திV� நகரா'சி 
ஏ�.$ெகா�ள ;:யாத6ட3 நகரா'சி எ<த வ�த+தி)� இத�% 
ெபா.8ேப�கா6. 



31. உ	ைமயாைண கால+தி  இ<த ஏல நிப<தைனகள,  உ�ள இன>க� 
அரW அ ல6 நகரா'சியா  மா�ற8ப'டா)� அ ல6 எ>% 
இய>கினா)� உ	மயாைணதார- அ>% இதி  கBC�ள 
க'டண>கைளேய எC+6$ெகா�ள ேவB:ய6.  அத�காக 
நகரா'சிய�லி�<6 எ�வ�த நpடஈேடா அ ல6 உ	ைமயாைணேயா 
ர+6 ெச�V�ப: ேக'கேவா உ	ைமயாைணதார�$% எ�வ�த 
உ	ைமV� இ ைல. 

32. உ	ம கால+தி  உ	ம+தி�% வ�ட8ப'C�ள இட>கள,  ச'ட�, ஒ[>% 
(லா அBC ஆ-ட-) அைமதி நிலவ அ�வ8ேபா6 உ	ம� ெப�றவ- த$க 
நடவ:$ைக எC+6$ெகா�ள ேவBC�.  இதி  அவ-க� 
தவ.வா-கேயயானா  ச'ட8ப: த$க நடவ:$ைக எC$க8பC�.  
அவ-க� ேப	  நகரா'சியா  எC$க8பC�. 

33. உ	ம� இட+தி  உ	மதார- த3னா  ேவைல$% அம-+த8ப'C�ள 
சி8ப<திக�, ஏெஜBCக� ;தலானவ-க� ெபய-கைள அ�வ8ேபா6 
ஆைணயாள�$% ெத	வ�$க ேவBC�.  அவ-க� ஒ[>காக நட$க 
தவறிய காரண+தி�காகி)� ேவ. எ<த காரண+தி�காகி)� உ	ம 
கால+தி  ேவைல ெச�ய$9டா6 என ஆைணயாள- ெத	வ�+தா  
உ	மதார- அத�% க'C8ப'C அ<த சி8ப<திகைள ேவைலய�லி�<6 
நR$கிவ�ட ேவBC�.  ஆைணயாள	3 எ[+6 Aலமான ;3 அSமதி 
இ லாம  ம.ப:V� அவ-கைள ேவைலய�  ேச-+6$ெகா�ள$9டா6. 

34. உ	மதார�$% ெகாC$க8பC� அறி$ைகக�, %றி8பாைணக� அ ல6 
உ+திரMக� அவ	3 கைட வாசKதல+தி�% அ ல6 ெதாழி  
ெச�Vமிட+தி�% அS8ப8ப'டா  அ ல6 ேம�ப: இட+தி  
ேபாட8ப'டா  அவ	ட� அ6 ச	யான ;ைறய�  சா-M ெச�ததாகேவ 
க�த8பC�. 

35. இ<த நிப<தைனக� நக-ம3ற+தா  ெச�6ெகா�ள8பC�.  எ லா 



உ	மயாைண ெப�றவ-கD$%� ெச ல+த$கதா� இ�8ப6ட3 
உ	ைம+தி�% இLசர+6க� யாM� ப�	$க8படாத நிப<தைனகளாக 
க�த8பCவதா  இைவகள,  நக  உ	ம� ஒ8ப<த8ப+திர� அ ல6 
உட3ப:$ைகVட3 ேச-$க ேவB:ய6 அவசியமாக மா'டா6. 

36. உ	ம+ெதாைக N. 5,00,000/- (ஐ<6 இல'ச�) $% %ைறவாக இ�<தா  
ேம�ப: ஏல� எC+தவ-க� நக-ம3ற� உ.தி ெச�த ப�ற% ஏல+ெதாைக 
;[வ6� ெச)+திய ப�ற% ஏல+ெதாைக ;[வ6� ெச)+திய ப�ற% 
தா3 உ	ம உ+திரM வழ>க8பC� அ�வா. %றி8ப�'ட ேததி$%� 
;[+ெதாைகைய ெச)+த தவ.�ப'ச+தி  ேம�ப: உ	ம� ம. ஏல� 
வ�Cவ6ட3 ;தலி  ெச)+திV�ள ைவ8J+ெதாைகV� தி��ப 
வழ>க8படமா'டா6.  ேம)� ம. ஏல+தி  கல<6 ெகா�ள 
அSமதி$க8படமா'டா6. 

37. எைவகD$% நில வாடைக அ ல6 க<தாய� ச-$கா�$% ெச)+த 
ேவBCேமா அைவகD$% உ	மதார- ெச)+த ேவB:ய ெதாைகைய 
ஆைணயாள- உ+திரவ�ட8ப'டMட3 உ	மதார- நகரா'சி அ)வலக+தி  
ெச)+த ேவBC�. 

38. ஆைணயாள- ம�.� அவர6 அ)வல-கD$%� நி-வாக+தி3 
அவசிய+ைத ;3ன,'C அ�வ8ேபா6 ெகாC$%� உ+திரMகள,3ப: 
நட<6வர உ	மதார- க'C8ப'டவராவா-. 

39. ெதாட-<6 ேவBCெம3ேற சிற8J அ ல6 ெபா6 க'C8பாCகைள 
உ	மதார- தவ.வதாக ஆைணயாள�$% ெத	ய வ<தா  ேம�ப: 
உ	ம+ைத ர+6 ெச�ய ம3ற+தி�% அதிகார;BC. 

40. ஏல அறிவ�8ப�  அ ல6 ஒ8ப<த8ப+திர+தி  இ�$%�  
வா-+ைதகD$% அ ல6 க'C8பாCகD$% நகரா'சி ஆைணயாள- 
அவ-களா  ெகாC$க8பC� வ�ள$கேம ;:வானதா%�.  இ<த 
அறி$ைகய�  கBட க'C8பாCகDட3 ேவ. எ<த க'C8பாCகைள 



ேச-$கேவா மா�றேவா ஆைணயாள�$% உ	ைமVBC. 
41. உ	மதார	ட� ஒ8Jவ�$க8பC� ெசா+6$க� ;[வைதV� உ	மகால� 

;:M ெப�றMட3 ந ல நிைலைமய�  ஒ8Jவ�$க ேவBC�. 
உ	மதார	ட� ஒ8Jவ�$க8பC� ெசா+6$க� ;[வைதV� உ	மதார- 
கவன,$காததினா  ெசா+6$கD$% நpட� ஏ�ப'டா  உ	மதாரேர 
அத�% oரண ெபா.8பாள,யாவா-.  உ	மதார- ெச�ைகய�னாலாவ6 
அ ல6 த8ப�த+தினாலாவ6 நகரா'சி ெசா+6$கD$% ஏ�பC� சகல 
மராம+6 ெசலMகைளV� உ	மதார	டமி�<ேத வU  ெச�ய8பC�. 

42. ஆைணய	3 உ+திரவ�3 ேப	  உ	ைமயாைண இட>கள,  மாஜி+ 
ச-$கK ம�.� இதர நிக�Lசிக� நட+த8ப'டா  அதனா  கிைட$%� 
இதர வாடைகV� வ�மான;� நகரா'சி$ேக ெசா<தமான6.  இதி  
எ�வ�த ப>%� ேகார உ	ைமயாைணதார�$% உ	ைமய� ைல. 

43. உ	ைமயாைண ஆைணய- அ ல6 ேம�ப:யா	3 அ)வலக-க� 
ஆகிேயா	3 ேம�பா-ைவ$%� க'C8பா':�%� உ'ப'டதா%�. 

44. மா-$ெக'Cகள,)� ஏல� வ�ட8பC� இதர உ	ைமயாைண இட>கள,)� 
ம�ற� ெத�$கள,)� ேச�� சாண�, %8ைப ;தலியைவக� 
நக-ம3ற+தி�% ெசா+தா%�. ேம�ப: %8ைபகD$% 
உ	ைமயாைணதார�$%� யாெதா� உ	ைமV� கிைடயா6. 

45. உ	ைமயாைணதார-கள,ட� ஒ8பைட$க8ப'ட இட>கD$% ெவள,ேய 
நR':$ெகாB:�$%� எ<த ெபா�'கைளV� வ��கேவா அ ல6 
ைவ$கேவா 9டா6 அ�வா. ஆ$கிரமி8Jக� ெச�ய8ப'டா  எ�வ�த 
;3னறிவ�8Jமி3றி உ	ைமயாைண ர+6 ெச�ய8பC�. 

46. உ	ைமயாைணதார- தா� வUலி$க அSமதி$க8ப'ட க'டண வ�கித+ைத 
அறிவ�8J பலைகய�  தன6 ெசா<த ெசலவ�  எ[தி அ8பலைகைய 
எ ேலா�$%� ெத	V�ப:யான இட+தி  அைம+6 பா6கா+6 
வரேவBC�.  அ<த வ�கித8ப: க'டண>கைள வUலி8ப6 



உ	மயாைணதார	3 உ	ைமV� ெபா.8பா%�.  அத3ப: வUலி$க 
இயலாம  ேபானா  உ	மயாைணதாரேர த%<த நடவ:$ைக 
எC+6$ெகா�ள ேவB:ய6.  அ6 ச�ம<தமான உ	மயாைணதார- 
ம3ற+தி3 ேப	  நpடஈC ேகார உ	ைமய� ைல. 

47. மா-$ெக'Cக� ஆC அ:$%� ெதா': ம�.� இதர உ	ைமயாைண 
இட>கள,  யாெதா� வ�தமான வ�ள�பர>கள,3 அ)வலக உ+தரவ�3றி 
எ[தாம)� ஒ'ட8படாம)� உ	ைமயாைணதார- பா-+6$ெகா�ள 
ேவBC�. 

48. ம3ற+தி3 உ+தரவ�3ேப	  ேம�ப: இட>கள,  வ�ள�பர� 
ெச�ய8படலா�.  அ8ப: ெச�ய8பC� வ�ள�பர>கD$% நகரா'சியா  
க'டண� வUலி$க8பC�.  ேம�ப: க'டண வUலி  
உ	ைமயாைணதார�$% யாெதா� பா+திய;� இ ைல. 

49. ஏல� ம�.� ஒ8ப<த8J�ள, Aல� உ	ம� ெப�றவ- இ<த ஏல 
அறி$ைகய�  உ�ள ஏதாவெதா� நிப<தைனகள,3ப: நட$க தவறினா  
ேம�ப:யா	3 உ	ம� தானாகேவ ர+6ெச�ய8ப'டதாக க�த8பC�. 
இதனா  நகரா'சி$% ஏ�பC� நpட+திைன (நி)ைவ+ெதாைக) ம�ற 
இதர ெசலMகைளV� உ	ைமதாரரா  ெச)+திV�ள 
ைவ8J+ெதாைகய�லி�<ேதா அ ல6 அ3னா	3 ெபய	)�ள 
ஏெதாெவா� கண$% ெதாைகய�லி�<ேதா ேம�ப: ெச)+தேவB:ய 
ெதாைக$% ஈCெச�6ெகா�ள ஆைணய�$% ;[ அதிகார� உBC. 
ேம)� %+தைக அ ல6 கைடய�3 மாத வாடைக நி)ைவ இ�<தா  
ச�ம<த8ப'ட உ	ம� எC+தவ- ம56 நRதிம3ற நடவ:$ைக ேம�ெகாBC 
ேம�ப: ெதாைகய�ைன ஆைணயரா  வUலி$க அதிகார� உBC.  
உ	ைமதார- இ லாத ப'ச+தி  உ	ைமதார	3 வா	Wதார-கள,டமி�<6 
நி)ைவ+ெதாைகய�ைன ேநர:யாகேவா அ ல6 நRதிம3ற 
நடவ:$ைகய�3 Aலேமா வU  ெச�திட நகரா'சி ஆைணய�$% 



அதிகார� உBC. 
50. இ<த ெபா6 நிப<தைனகள,  ஏதாவெதா3ைறேயா அ ல6 ச�ம<த8ப'ட 

இன+தி3 கீ� உ�ள நிப<தைனகள,  ஏதாவெதா3ைறேயா உதாசீன� 
ெச�தா  அ8ப: ெச�ய8பC� ஒ�ெவா� தடைவ$%� N.500 $%� 
ேம�படாம  உ	ைமயாைணதார�$% அபராத� வ�தி$க ம3ற+தி�% 
அதிகார� உBC. இைத+தவ�ர உ	ைமயாைணைய ர+6 ெச�யM� 
இலாகா Aல� நட+தM� ம.ப:V� ஏல� வ�டM� உ	ைம உBC.  
உ	ைமயாைணைய அ8ப: ர+6 ெச�வதா)� ம. ஏல� வ�Cவதா)� 
இலாகா Aல� நட+6வதா)� ஏ�பC� நpட>கD$% 
உ	மயாைணதாரேர oரண ஜவா8தா	யாவா-.  ஆனா  ேமேல 
ெசா3ன8ப: ம. ஏல+திேலா இலாகா Aல� நட+6வதினாேலா ஏ�பC� 
லாப+தி  உ	மயாைணதார- எ�வ�த உ	ைமேயா ப>ேகா ேக'க 
உ	ைமய� ைல.  ேடவண�ய�லி�<தேதா அ ல6 ம�ற எ<தவைக 
ெதாைகய�லி�<ேதா ஈC ெச�6 ெகா�ளM� ம3ற+தி�% ெசா<தமா$கி$ 
ெகா�ளM� ேமேல ெசா3னப: நிப<தைனகைள அSச	$காத�காக 
ேடவண�ைய ெசா<தமா$கி$ ெகா�D� வ�ஷய+திேலா அ ல6 பண+ைத 
உளவைட+6$ெகா�வேதா ம3ற+தி3 தR-மானேம ;:வானதா%�.  
ேம�ப: தR-மான+ைத சிவ�  ேகா-':  வ�வாதி$க உ	மதார�$% 
உ	ைமய� ைல. 

51. உ	மதாரரா  க'ட8ப':�$%� ைவ8J+ ெதாைகய�லி�<6 
வ�தி$க8பC� அபராத+தி�% ;[ பாக+ைதேயா அ ல6 ஒ� 
பாக+ைதேயா உளவைட+6$ ெகா�ளலா�.  அ8ப: உளவைட+6$ 
ெகா�ள8பC� ெதாைகைய உ+திரM கிைட+த ஒ� வார ெகCவ��%� 
உ	ைமதார- ம.ப:V� ைவ8J+ெதாைகயாக க':வ�ட ேவB:ய6.  
தவறினா  ேம�ப: ெதாைக உ	மபா$கி வUலி$க8பCவ6 ேபா  
வUலி$க8பC�. 



52. உ	ம� ச�ம<தமாக ஏ�பC� பா$கி$ ெதாைககைள உ	மதார�$% 
நகரா'சிய�லி�<6 கிைட$க ேவB:ய இதர எ<த ெதாைகய�லி�<6� 
ஒ8Jத  ஏ6மி3றி உளவைட+6$ெகா�ள ம3ற+தி�% அதிகார;BC.   

53. உ	ம� இட+தி  எ�வ�த ப�ராண�கைளV� க'டேவா வள-$கேவா 
கB:8பாக அSமதி$க$9டா6.  இைத ம5.� உ	மதாரா-கD$% 
ஆைணயாள- அவ-களா  அபராத� வ�தி$க8பC�. 

54. எதி-பாராதவ�தமாக ஏ�பCம Jய , கா�., ெவ�ள�, கலக�, தR வ�ப+6 
ெதா�.ேநா� ஆகிய கால>கள,  த�காலிக உ	ம தல+ைத 
AடLெசா வத�% ஏ�பட$9:ய ெபா�� இழ8ப��ேகா க'டண வ�வா� 
%ைறவ��ேகா அ ல6 ேவ. எ<த நpட+தி�ேகா யாெதா�வ�தமான 
ஈC� நகரா'சிய�லி�<6 ேகார உ	மதார�$% உ	ைமய� ைல. 

55. உ	ைமயாைண$% வ�ட8ப'ட க':ட+தி  ெபா�+த8ப'C�ள மி3சார 
சாதன>கD� நக-ம3ற+தி3 ெசா+தாகேவ இ�$%�.  ேம�ப: 
க':ட+தி�% இைண8J$ ெகாC8பத�கான க3சிTம- ேடவண�ைய 
உ	மயாைணதாரேர க'Cவ6ட3 மி3சார� உபேயாகி8பதினா  
ஆக$9:ய ெசலMகைளV� உ	மயாைணதாரேர க': வர 
க'C8ப'டவராவா-.  இதெதாைககைள ச	வர$ க'ட+ தவறினா)� 
அ ல6 ேவ. ஏேதS� தவ.க� எC$க8பC�.  ேம�ப: இட+தி)�ள 
மி3 இைண8J கB:8பாக உ	மயாைணதார	3 ெபய�$% 
தர8படமா'டா6.  இ�வ�ைண8J ஆைணய- ெபய	ேலேய இ�<6 வ��.  
உ	ைமயாைண ெபா.8ேப�ற6�  மி3 இைண8J தன,ேய 
மSLெச�தா  ேமேல ெசா3ன ெதாைகக� க':யப�3 உ	மயாைண 
இட+தி�% மி3இைண8J ெகாC$க8பC�. 

56. மி3 ம5'ட- ேகாளா.கள,னாேலா அ ல6 மி3சார வ�திகD$% Jற�பாக 
%ைறபாCக� ஏதாவ6 மி3சார+6ைறய�னரா  கBC8ப�:$க8ப'டா  
அதனா  ஏ�பC� நpட>கD$% உ	ைமயாைணதார- 



;[8ெபா.8பாவா-.  ேம)� மி3 இலாகாவா  வ�தி$க8பC� தBட+ 
தR-ைவ$% உ	மயாைணதார- ;[8ெபா.8பாவா-.  நகரா'சியான6 
எ�வ�+தி)� ெபா.8பாகா6. 

57. நகரா'சி உ	ைமயாைண இட>கள,  9Cதலாகேவா அ ல6 ஒ� 
ப%தி$ேகா மி3 இைண8J ேதைவ8பC� ப'ச+தி  அ<த<த 
உ	மயாைணதார- அவ�ைடய ெசா<த ெபா.8ப�)� ெசலவ�)� 
மி3வா	ய� Aல� அைம+6$ெகா�ள ேவBC�.  அ�வா. ெபற8பC� 
மி3 இைண8J ஆைணய- ெபய	  ெகாC$க8பC�. அ�வா. ெபற8பC� 
மி3 இைண8ப��% N.5,000/- ைவ8J+ெதாைக நகரா'சி க�tல+தி  
ெச)+த ேவBC�.  மி3 வா	ய+தி�% ெச)+த8பட ேவB:ய எ லா 
ெதாைககைளV� உ	மயாைணதார- ெச)+தி ெகா�ள ேவBC�.  
ேம�ப: மி3 இைண8J ெகாC8ப6 %றி+6 ம3ற+தி3 ;:Mப: நட$க 
உ	ைமயாைணதார- கடைம8ப'டவராவா-. 

58. உ	ம+தி�% வ�ட8ப'ட இட+தி  நகரா'சியா  ெபா�+த8ப'C�ள 
மி3சார வ�ள$%க� இதர வ�ள$%க� மர இதர தளவாட சாமா3கள,3 
பா6கா8ப��% உ	மதாரேர ெபா.8பாள,யாவா-.  இைவகள,  ஏேதS� 
%ைறபாCக� ெத	யவ<தா  அைத உடன:யாக தி�8ப�+தர ேவB:ய6 
உ	ைமதார	3 ெபா.8பா%�.  தவ.� ப'ச+தி  ேம�ப: ெபா�ள,3 
கிைரய+ைத நகரா'சி அ)வலக+தி  உ	மதார- ெச)+த 
க'C8ப'டவராவா-.  அ8ப:V� க'ட+தவறினா  அவ- க':ய 
ைவ8J+ெதாைகய�லி�<6 ேம�ப:+ ெதாைக ப�:+த� ெச�ய8பC�. 

59. நகரா'சி உ	ம இட>கD$% உ	ம+ெதாைக ெச)+தாம  இ�<தா)� 
உ	மதார�$% அறிவ�8J ெகாC$க8படாமேல ஆைணயாள- அ ல6 
அவ	3 அ>கீகார� ெப�றவராவ6 ேம�ப: இட� o'ட8ப':�<தா)� 
o'ைட உைட+6 அ ல6 ேவ. வ�த+திலாவ6 இட>கள,  uைழ<6 
அதS� உ�ள ெசா+ைத ைக8ப�ள,$ெகாBC நக-ம3ற+தா  வU  



ஏ�பாC ெச�ய அதிகார� உBC.  அ�வா. ைக8ப�றியதா  ஏ�பC� 
ெசலMக� அ ல6 நpட+ைத ஏல சர+6$கள,3ப: நட$க தவறிய 
உ	மதார	டமி�<6 வU  ெச�ய8பC�. 

60. உ	ம கால+தி  ம6பான� ம�.� அரசினா  தைட ெச�ய8ப'ட 
வைகயறா$க� கB:8பாக அSமதி$க8பட மா'டா6. 

61. உ	ம� ச�ம<த8ப'ட இட� அ ல6 இதர ெசா+6$கைள ஒ8பைட8பதி  
உ	ம� 6வ>%� ேததிய�  உ	மதார�$% ஒ8Jவ�$க தாமதேமா, 
தைடேயா ஏ�ப'டா  அதனா  உ	ம� ர+தாகா6.  தாமதி$%� கால 
அளவ��%� உ	ய வ�கித� உ	ம� ெதாைகைய ம3ற� ;:M 
ெச�Vமளவ��% த�Dப: ெச�6 ெகாC8பைத+ தவ�ர நpட+தி�% 
நக-ம3ற� ெபா.8ேப�க8படமா'டா6. 

62. இ<த நிப<தைனகள,  ஆைணயாள- எ3S� ெசா  6ைறT- நகரா'சி 
ம3ற ஆைணயாள- அ ல6 அவர6 உ+திரவ�3ப: அ>கீகார� ெப�ற 
ம�ற அதிகா	ையV� %றி$%�. 

63. இ<த வ�ள�பர+தி  கBC�ள யாெதா� நிப<தைனக� ச'ட தி'ட>க� 
வ�தி$க அரW ஆைணக� இதர ஆைணக� ம�.� இைவ அைன+6 
ச�ம<தமாகM� ஆைணய- ெகாC$%� வ�ள$கேம ;:வான6. 

64. அறிவ�$க8ப'ட ஏல>கைள ஏல� ஆர�ப�$%� ;3ேபா நட$%�ேபாேதா 
எ<த நிைலய�)� நி.+தேவா, ஒ+திைவ$கேவா, ர+6 ெச�6வ�டேவா 
ஆைணயாள�$ேகா அ ல6 அவ- அதிகார� ெப�ற அ)வல�$ேகா 
அதிகார� உBC. 

65. ஏல� நட<6 ெகாBC இ�$%� ேபா6 ஏல� ேக'பவ-கள,3 9Cத  
ைவ8J+ெதாைக ேகா�வத�% ஆைணயாள�$% அதிகார;BC. 

66. %+தைக உ	ம+தி�கான வ�தி;ைற நைட;ைற ம�.� இதர 
காரண>கள,னா  நகரா'சி நி-வாக� %+தைகதார�ைடய %+தைக 
ெதாடர அSமதி$க ேவBடா� என க�தினா  இத�காக நக-ம3ற� 



ஒ8Jத)ட3 %+தைக உ	ம� ர+6 ெச�ய8பC�.  ேம�%றி+த 
காரண>க� ஏதாவ6 ஒ3றி�% %+தைக உ	ம� ர+6 ெச�ய8ப'டா , 
%+தைக உ	ம�  ர+6 ெச�வத�கான உ+திரM அள,$க8ப'டMட3 
ேம�ப: கைடைய நகரா'சி வச� %+தைகைய ஒ8பைட$க ேவBC�.  
ேம�ப: %+தைக  உ+திரைவ %+தைக ர+தானவ- வா>க ம.+தா , 
ேம�ப: உ+திரM அத�%	ய கைடய�  நகரா'சி அ)வலரா  
ஒ'ட8பC� அ�வா. நகரா'சி பண�யாள-களா  அறிவ�8J 
ஒ'ட8பCவேத %+தைகரா	ட� ேநர:யாக சா-M ெச�வத�% சமமா%�. 

67. %+தைக ர+6 ெச�ய8ப'டவ-, ேம�ப: %+தைகைய நகரா'சி வச� 
ஒ8பைட$க ம.+தா  நகரா'சிய�3 உ	ய அதிகார� ெப�றவரா  
ேம�ப: %+தைகைய நகரா'சி த3வச8பC+தி$ ெகா�D�ேபா6 த>க� 
%+தைகைய அSபவ�+6$ெகா�D� ெபா��கள,3 அழிவ��% நகரா'சி 
ெபா.8J� ஏ�கா6. எ<தெவா� இழ8J+ெதாைகையV� அள,$கா6. 

68. 2020-2021 ;த  2022-2023 ;:ய A3. ஆBCகள,  %+தைக இன� 
Nபா� ஒ� இல'ச+தி�% ேம  ஏல+தி�% ேபா%� %+தைக இன� 
;[+ெதாைகய�  வ�மான வ	 (TCS) வ�மானவ	+6ைற (INCOME TAX 
OFFICE, THIRUCHIRAPPALLI) யரா  நி-ணய�$க8பC� சதவ�கித+திைன 
ெதாைகய�ைன வ>கி வைரேவாைலய�  (D.D) 6ைறT- நகரா'சி 
க�tல+தி  ெச)+த8பட ேவBC�.  வ�மானவ	+ெதாைகய�  
ஏேதS� வ�Cத  வ�Cப':�<தா  வ�Cத  ெதாைகையV� ஏல 
உ	ைமதார- ெச)+த ேவBC�.  இத3 ப�3ன- தா3 இ�வ�ன$ 
%+தைக$கான உ	ைமயாைணைய ஊ-ஜித� ெச�ய நடவ:$ைக 
ேம�ெகா�ள8பC�. 

69. அரW ஆைண (நிைல) எB.181 நநிம%வ (நநி4) 6ைற நா� 19.09.2008 ம�.� 
நக-ம3ற� தR-மான� எB.923 நா� 24.12.20083ப: ஓராBC %+தைக 
A3றாBC %+தைகயாக$ மா�ற� ெச�ய அ>கீகார� ெபற8ப'C�ள6.  



இத3ப: கீ�காF� வ�பர8ப: நிப<தைனக� 
    1.  ேமேல காF� அரசாைணய�3ப: 6ைறT- நகரா'சிய�  உ�ள 

அ>கா:க�, ேப�<6 நி.+த>க�, ச<ைதக�, ைச$கி� நி.+த>க�, 
க'டண கழி8ப�ட>க�, த>%� வ�Cதிக�, ேபா3ற ஓராBC$% 
வ�ட8பC� %+தைக இன>கைள 2020-2021 ;த  2022-2023 ;:ய A3. 
ஆBC தி�+தி நைட;ைறக� ெச�6 A3. ஆBCகD$% 
%+தைக$% வ�Cத . 

    2. ேமேல காF� அரசாைணய�  ஓராBC %+தைக இன+ைத A3. 
ஆBC %+தைக இனமாக 2020-2021 ;த  2022-2023 ;:ய A3. ஆBC 
;த  மா�ற� ெச�ய8ப'C�ளதா  ஏல நிப<தைனக� உ'ப'C ஏல� 
வ�டM�, இரBடா� ஆBC 2021-2022 ;த  ஆB:3 %+தைக 
ெதாைகய�  5% %+தைக ெதாைகைய உய-M ெச�யM� A3றா� 
ஆBC 2022-2023 இரBடா� ஆB:3 உய-M ெச�த %+தைக 
ெதாைகய�  5% உய-M ெச�ய8பC�. 

    3. இ�அரசாைணய�3ப: A3. ஆBCகD$% ஒ� ;ைற ஏல� 
ம�.� ஒ8ப<த8J�ள, ேகார8பC� A3. ஆBC$% %+தைக உ	ம� 
ெப�றவ- காலமானா  அவ-கள,3 வா	Wதார-க� %+தைகதாரராக 
அ�M	ம+ைத ெபறலா�. வா	Wதார-கD$% வ��8ப� இ ைலெயன,  
உ	ம� ம. ஏல� ம�.� ம. ஒ8ப<த8J�ள, வ�ட8பC�. 

    4. இைவகைள+ தவ�ர நகரா'சிய�  உ�ள அ>கா:, ேப�<6 
நி.+த>க�, ச<ைதக�, ைச$கி� நி.+த>க�, கழி8ப�ட க'டண>க�, 
த>%� வ�Cதிக� ேபா3ற இன>கள,  க'டண� வUலி$%� 
உ	ைமகைள %+தைக வ�Cவத�% ஏ�கனேவ உ�ள ஒ�ெவா� ஆBC� 
நகரா'சிய�  நக-ம3ற� அSமதி ெப�ற நிப<தைனக� ெகாBட 
ஆBC$ %+தைக உ	ம� ஏல� ம�.� ஒ8ப<த8J�ள,$கான 
நைட;ைறய�)�ள அைன+6 நிப<தைனக� ம�.� சிற8J 



நிப<தைனகD� க'C8ப'டதா%�. 
70. A3. ஆBC %+தைகயாக ஏல� ம�.� ஒ8ப<த8J�ள, 

ேகார8பCவதி  2020-2021 ;த  2022-2023 ;:ய A3. ஆBC %+தைக 
உ	ம� ஏல� ம�.� ஒ8ப<த8J�ள, ெபா6 நிப<தைனக� 
அ'டவைணய�  கBC�ள ஏல� ைவ8J+ெதாைக A3. ஆBC$கான 
நிர<தர ைவ8J+ ெதாைகயாக$ (நிர<தர ைவ8J+ெதாைக) 
எC+6$ெகா�ளலா�.  இ+ெதாைகயான6 A3றாவ6 ஆBC$% 
%+தைக உ	மதார- %+தைக இன+தி�%� வரவாக எC+6$ ெகா�ள 
சமமதி+தா  க:த� வ�Bண8ப�+6 ஈC ெச�6 ெகா�ளலா� (அ ல6) 
நி)ைவக� ஏ6� இ ைலெயன,  இ�ைவ8J+ ெதாைகய�ைன தி��ப$ 
ெப�.$ெகா�ளலா�.  இ<த ைவ8J ெதாைக$% வ': ஏ6� 
வழ>க8படமா'டா6. 

71. ஒ�ெவா� ஆBC� %+தைக ெதாைகய�  A3. மாத %+தைக 
ெதாைகய�ைன ப�ரதி ஜனவ	 மாத� நகரா'சி க�tல+தி  ெச)+தி 
அத�கான ரசீ6ட3 %+தைக இன+ைத J68ப�+6$ெகா�ள மS 
வ�Bண8ப�$க8பட ேவBC�.  இ<த ைவ8J+ ெதாைக அ<த 
நிதியாB:  கைடசி A3. மாத+தி�% ப�3ன- வரவாக$ எC+6$ 
ெகா�ள8பC�. 

72. அரசாைண எB.92 நா� 03.07.2007-3 ப: %+தைக இன+ைத J68ப�+6$ 
ெகா�ள J68ப�+த  க'டண� N.500/- ெச)+த8பட ேவBC�. 

73. ேம�காF� வ	ைச எB 71 ம�.� 72  கBC�ள ைவ8J+ெதாைக 
ெச)+த8ப'ட ப�3ன-தா3 ேம�ப: J68ப�+6 வழ>க ேகா	 வர8ப'ட 
வ�Bண8ப+திைன நக-ம3ற+தி�% ெபா�� ைவ$க8ப'C ம3ற+தி3 
அSமதி8ெப�. ெசய ;ைற உ+திரM வழ>க8பC�. 

74. ஏல� ம�.� ஒ8ப<த8J�ள, Aல� உ	ம� ெப�றவ- %+தைக 
இன+ைதேயா அ ல6 கைடய�3 வாடைகேயா ெதாட-<6 நட+த 



இயலாத U�நிைலய�  நகரா'சி வச� ேம�ப: %+தைக இன� ம�.� 
கைடைய ஒ8பைட$க வ���ப�னா  உ	ைமதார- நகரா'சி$% ெச)+த 
ேவB:ய %+தைக ம�.� மாதவாடைக ெதாைகய�ைன நி)ைவய�3றி 
ெச)+திV� இதர அரW$% ெச)+தேவB:ய வ	ையV� ெச)+தி 
நி)ைவய� ைல எ3பதைன உ.தி ெச�6 வ�Bண8ப� அள,+6 
%+தைக ம�ற� கைடய�ைன நகரா'சி வச� ஒ8Jைட8J ெச�யலா�.  
அ�வா. ஒ8பைட8J ெச�ய8பC� %+தைக அ ல6 கைட ம. ஏல� 
வ�C� ப'ச+தி  ஒ8பைட8J ெச�V� ேபா6 இ�<த %+தைக ம�.� 
வாடைக ெதாைக ஒ8பைட8J ெச�ய8பC�ேபா6 உ�ள ெதாைகைய வ�ட 
9Cதலாக ெச3றா  உ	ைமதார�$% எ�வ�த பாதி8J� இ ைல.  
%ைறவான ெதாைக$% %+தைக ம�.� மாத வாடைக இ�<தா  
ஏ�கனேவ உ	ம� எC+தவேர ;[ ெபா.8பாவா-.‘ 

%றி8J  1. உ	ைமயாைணதார- எ3. வ�� இட>கள,  ைலெச3Kதார- 
எ3.  ;ைறேய ேச-+6$ெகா�ள ேவBC�. 

        2. ஏல� வ�� இட>கள,  ஏல� ஒ8ப<த8J�ள, எ3. 
எC+6$ெகா�ள ேவBC�. 

 

சிற8J நிப<தைனக� 

I. �ைற � நகரா�சி ேப�$� நிைலய�தி' வ$� ெச'(� 
ேப�$�க)*+ தினச� க�டண� வ-' ெச.�ெகா�)� உ�ம� 

1. அBணா ேப�<6 நிைலய+தி�%� உ�ள மி3சாதன>க� ம�.� 
நகரா'சி$% ெசா<தமான ெசா+6$கD$% எ�வ�த ேசத� ஏ�படாம  
பா-+6$ெகா�ள ேவBC�. அ�வ�த� ேசத� ஏ�ப'டா  இத�% 
%+தைக உ	மதாரேர ெபா.8ேப�க ேவBC�. 

2. ேப�<6கD$% வUல ெச�ய8பC� க'டண� அதிக8பC+த8ப'டா  
அத�% ஏ�ற வ�கித+தி  ஏல+ெதாைக உய-+த8பC�. 



3. ேம�ப: இன+தி3 31.03.2023 ேததி இரM 12.00 மண�Mட3 ேப�<6 
வ<6ெச )� க'டண� வU  ெச�V� உ	ம� எ�வ�த 
;3னறிவ�8Jமி3றி தானாகேவ ர+தாகிவ�C�. 

4. ேப�<6 நிைலய+தி  வ<6ேபா%� ேப�<6 1$% N.20/- (Nபா� 
ப3ன,ெரBC ம'C�) நா� ஒ3.$% க'டணமாக வUலி$க ேவBC�. 

5. ேப�<6நிைலய+தி  இரவ�  த>%� ேப�<6 1$% N.20/-(Nபா� 
இ�ப6 ம'C�) வUலி$க ேவBC�. 

6. வ<6ெச )� ேப�<6கD$% வUலி$க8பC� க'டண+ெதாைக$% 
உ	ய இரசீ6 வழ>க8பட ேவBC�. 

7. ேப�<6நிைலய+தி�%� ேப�<6கைள க[Mத , இட+ைத 
அW+த8பC+6த  ெச�வைத தா>க� தC+6 கBகாண�+6$ெகா�ள 
ேவBC�. 

8. ேம�ப: இன+தி�% உ	ைமயாைன ெப�றவ- எ$காரண+ைத ெகாBC� 
9Cதலான க'டண+ைத வU  ெச�ய$9டா6. 

9. ேம�ப: இன+தி�% உ	ைமயாைன ெப�றவ- எ$காரண+ைத ெகாBC� 
ேம�ப: வU  உ	ைம ெச�V� உ	ம+ைத வாடைக$% வ�ட$9டா6. 

10. ேப�<6நிைலய� அப�வ��+தி பண�க� ெச�V� கால>கள,  
ேப�<6க� ேப�<6நிைலய+தி�%� வரவ� ைல எ3றா  
இ$காரண+தி�காக நpட ஈேடா அ ல6 இழ8J ெதாைகேயா 
உ	ைமதார- ேக'க$9டா6. 

11. ேப�<6நிைலய+தி�%� வ<6 ெச )� இ�ச$கர வாகன>கD$% 
க'டண வU  ெச�ய$9டா6.  

12. உ	ைமதார- ேப�<6நிைலய+தி�%� ஆ$கிரமி8Jக� ஏ6� 
இ லாம)� ேப�<6நிைலய+ைத W+தமாகM�, WகாதாரமாகM� 
ைவ+6$ெகா�ள ஒ+6ைழ8J ெகாC$கேவBC�. 

13. ேப�<6நிைலய+தி�% வ<6ேபா%� ேப�<6கD$% 2020-2021 � 



ஆB:�%	ய உ	ைம+ெதாைக ;[வ6� 31.03.2020� ேததி$% 
;3ன��, 2021-2022� ஆB:�%	ய உ	ைம+ெதாைக ;[வ6� 
31.03.2021� ேததி$% ;3ன�� ம�.� 2022-2023� ஆB:�%	ய 
உ	ைம+ெதாைக ;[வ6� 31.03.2022� ேததி$% ;3ன�� ஒேர 
தவைணய�  ெச)+தேவBC�. 

14. அரசா  அ�வ8ேபா6 ெவள,ய�ட8பC� %+தைக க'C8பாCக�, 
இ<நக-ம3ற+தா  தR-மான,$க8பC� க'C8பாCக� ம�.� 
ஆைணயரா  எC$க8பC� நடவ:$ைககD$%� க'C8பட ேவBC�. 

II. நகரா'சி  ஆC வைத ெச�Vமிட+தி  க'டண� தBCவத�கான 
உ	ம� ச�ம<தமான சிற8J நிப<தைனக�. 

1. நகரா'சி$% ெசா<தமான வாரLச<ைத அ�கி  க'ட8ப':�$%� ஆC 
அ:$%� இட+ைத தவ�ர இதர இட>கள,  ஆCகைள அ:$கேவா 
அ ல6 வைத ெச�யேவா 9டா6. 

2. %+தைகதார- ஆC அ:$%� இட+தி  அ:$க8பC� அ ல6 வைத 
ெச�ய8பC� ஆC ஒ3.$% N.7.00 வ Rத� க'டண� வU  ெச�ய 
ேவBC�. 

3. ஆC அ:$%� இட+ைத தவ�ர ெவள,ேயா அ ல6 கா நைட ம�+6வ- 
அவ-களா  ;+திைர ெச�ய8பாடாத ஆCகைள அ:8பதாக 
ெத	யவ<தா  %+தைகதரா- உடன:யாக நகரா'சி அ)வலக+தி�% 
அறி$ைக ெச�ய ேவBC�. 

4. ஆC அ:$%மிட+தி�% அ:8பத�ெக3. கா நைடம�+6வ- 
ேத-<ெதC$காத இட+தி  ஆCகைள அ:$க$9டா6. 

5. ஆCகைள அ:8பத�% %+தைகதாரேர த3 ெசா<த ெசலவ�  ஆ� 
நியமி+6$ ெகா�ள ேவBC�.  நகரா'சிய�லி�<6 உ	ம� ெபறாத 
ஆ'கைள அ:8பத�% ைவ+6$ெகா�ள$9டா6. 

6. கா<திய:க� ப�ற<த தின� ம�ற� மைறMதின�, ைத8oச+ தி�நா� 



ம�.� அ�வ8ேபா6 ெத	வ�$%� தின+தி  ஆCக� அ:+த  9டா6.  
இத�காக எ<தவ�த நpடஈC� நகரா'சிய�  ேகார$9டா6. 

7. ெதா+6 ேநாயா)� அபாயகரமான ேநாயா)� பr:$க8ப'டவ-க� 
ஆCகைள அ:$காவாவ6 அ ல6 68JரM ெச�யவாவ6 வ�ட$9டா6.  
அவ-க� ேம�ப: இட+தி  uைழயM� அSமதி$க$9டா6. 

8. ஆC அ:$%� இட+ைத வ�'C ஒ�ெவா� அ:$க8பC� ஆ'ைடV� 
கா நைட ம�+6வரா  அ>கீக	$க8ப'ட ;+திைரய�ட8ப'ட 
ப�3ன-தா3 வ��பைன$% எC+6$ெகா�ள அSமதி$க ேவBC�. 

9. ஆ'ைட அ:+த ப�3 உ�ள,�$%� ேநாய�3 காரணமாக உBபத�% 
த$கத ல என ெத	ய வ<தா  அ8ேப�ப'ட இைறLசிய�ைன 
;[வைதV� அழி+6 வ�ட ேவBC�. 

10. ஆC அ:$%� இட+தி  அ:8பதினா  உBடா%� ர+த�, உத8ப , 
;தலிய கழிM8ெபா�'கைள அ:$%மிட+தி  த>க வ�டாம  
உடS$%ட3 அத�காக ஏ�பC+த8ப':�$%� ப�ர+திேயகமான 
இட+தி  ேசக	$க ேவBC�. இைவ உ	மதார�$% ேச-<தத ல. 

11. ஒ�ெவா� நாD� காைல 6.00 மண�;த  ஆC அ:$க 
அSமதி$க8பC�  சிற8J கால>கள,  வ�Bண8ப>கள,3 ேம  ம�ற 
ேநர>கள,  அSமதி$க8பC�. 

12. ஆC அ:$%� இட+தி  இர+த�, %ட , கா , ேதா  ஆகியைவகைள 
வ��பைன ெச�ய$9டா6. 

13. ஆC அ:$%� இட+தி  ப3றி, நா� ;தலியைவகைள 
uைழயவ�ட$9டா6. 

14. ஆC அ:$%� இட+திலி�<6 இைறLசி ;தலியைவகைள A:V�ள 
9ைடகள,  ெகாBC ேபா%�ப: ெச�ய ேவBC�. 

15. ஆC அ:$%� இட+ைதV� க':ட+தி3 W�.8Jற+ைதV� அ3றாட� 
68Jரவாக ைவ+6$ெகா�ள ேவBC�. 



16. ஆC அ:$%� இட+தி  பய��சி ெப�ற அ.ைவயாள-கைள$ ெகாBC 
ஆC அ:$க ேவBC�. 

17. க'டண� வUலி$%� உ	ம� ஆBC ஒ3.$% உ	மெதாைக Nபா� 
இ�வளM எ3. ஏல� ேகார ேவBC�. 

18. இ<த உ	ம� 31.03.2021 இரM 12.00 மண�Vட3 தானாகேவ ர+தாகி 
வ�Cகிற6. 

19. நகரா'சி$% ெசா<தமான ஆC அ:$%� இட+தி  வU  
ெச�6ெகா�D� 2020-2021� ஆB:�%	ய உ	ைம+ெதாைக ;[வ6� 
31.03.2020� ேததி$% ;3ன��, 2021-2022� ஆB:�%	ய 
உ	ைம+ெதாைக ;[வ6� 31.03.2021� ேததி$% ;3ன�� ம�.� 2022-
2023� ஆB:�%	ய உ	ைம+ெதாைக ;[வ6� 31.03.2022� ேததி$% 
;3ன�� ஒேர தவைணய�  ெச)+தேவBC�. 

III. 6ைறT-, பைழய நகரா'சி அ)வலக+தி  நகரா'சி$% ெசா<தமான 
இட+தி  இ�ச$ர வாகன� நி.+தி$ெகா�வத�கான %+தைக 
உ	ம+தி�% க'டண� வU  ெச�6ெகா�D� உ	ம�. 

1. பைழய நகரா'சி அ)வலக+தி  நகரா'சி$% ெசா<தமான இட+தி  
இ�ச$ர வாகன� நி.+தி ைவ+தி�$%� இட� W+தமாக 
ைவ+6$ெகா�ள ேவBC�. 

2. ேம�ப: இ� ச$கர வாகன� நி.+தி$ெகா�D� இட+தி  இதர 
கா	ய+தி�கான பய3பC+த$9டா6. 

3. ேம�ப: இ� சLகர வாகன+தி�% கீேல %றி8ப�'C�ள க'டண+தி�% 
9Cதலான க'டண� வU  ெச�ய$9டா6. 

4. ேம�ப: இன+தி3 31.03.2023 ேததி இரM 12.00 மண�Mட3 இ� ச$கர 
வாகன� க'டண� வU  ெச�V� உ	ம� எ�வ�த ;3னறிவ�8Jமி3றி 
தானாகேவ ர+தாகிவ�C�. 

5. இ�ச$கர வாகன� வUலி$க8பC� க'டண+ெதாைக$% உ	ய இரசீ6 



வழ>க8பட ேவBC�. 
6. இ�ச$கர வாகன� வUலி$க8பC� இட+தி  க[Mத , இட+ைத 

அW+த8பC+6த  ெச�வைத தா>க� தC+6 கBகாண�+6$ெகா�ள 
ேவBC�. 

7. ேம�ப: இன+தி�% உ	ைமயாைன ெப�றவ- எ$காரண+ைத ெகாBC� 
ேம�ப: வU  உ	ைம ெச�V� உ	ம+ைத வாடைக$% வ�ட$9டா6. 

8. ேம�ப: இ� ச$கர வாகன�  வUலி$க8பC� 2020-2021� ஆB:�%	ய 
உ	ைம+ெதாைக ;[வ6� 31.03.2020� ேததி$% ;3ன��, 2021-2022� 
ஆB:�%	ய உ	ைம+ெதாைக ;[வ6� 31.03.2021� ேததி$% 
;3ன�� ம�.� 2022-2023� ஆB:�%	ய உ	ைம+ெதாைக ;[வ6� 
31.03.2022� ேததி$% ;3ன�� ஒேர தவைணய�  ெச)+த ேவBC�. 

9. அ�வ8ேபா6 ஏ�பC� அரW ம�.� நகரா'சி வ�தி;ைறகD$% உ	ம� 
எC+தவ- க'C8படேவBC�. 

10. ேம�ப: இ�ச$கர வாகன� வUலி$க8பC� இட+திலி�<6 இ�ச$கர 
வாகன� தி�'C ேபானா  எ<தவ�த+தி)� நகரா'சி$% 
ெபா.8ேப�கா6.  தா>கேள த>கள6 ெபா.8ப�  வ�� ப�ரLசைனைய 
தR-+6$ெகா�ள ேவBC�.  ேம)� அதனா  ஏ�பC� சகல 
நpட>கைளV� %+தைகதாரேர ஈC$க':$ெகா�ள ேவBC�. 

11. உ	ைமதார- கீ�கBடவா. க'டண� வUல ெச�யேவBC�. 
அ�டவைண 

1. இ�ச$கர வாகன� ைச$கி� 1$% நா� ஒ3. (காைல 6.00 to 12.00) N. 2/- 
Nபா� (இரBC ம'C�) 

2. இ�ச$கர வாகன� ேமா'டா- ைச$கி� 1$% நா� ஒ3. (காைல 6.00 to 
12.00) N.3/- Nபா� (A3. ம'C�) 

3. ேம�கBட வாகன>கD$% இரM 12.00 மண�$%ேம  வாகன� நி.+6� 
இட+தி  வாகன� ெதாட-<6 நி3றி�<தா  9Cதலாக ஒ�நா� 



க'டண� வUலி$க8பC�. 
4. ேம�காF� வாகன க'டண வ�பர>கைள அைனவ�� அறிV� 

வBண� க'டண+தி3 ;3Jற� எ[திைவ$கேவBC�. 
5. ேம�ப: இ�ச$கர வாகன� நி.+6� இட+தி  ஏேதS� பராம	8J 

பண� ெச�ய ேவBC� எ3ற நிைல ஏ�ப'டா  நகரா'சி அSமதிVட3 
தன6 ெசா<த ெசலவ�ேலேய ெச�6ெகா�ள ேவBC�. 

6. அரசா  அ�வ8ேபா6 ெவள,ய�ட8பC� %+தைக க'C8பாCக�, 
இ<நக-ம3ற+தா  தR-மான,$க8பC� க'C8பாCக� ம�.� 
ஆைணயரா  எC$க8பC� நடவ:$ைககD$%� க'C8பட ேவBC�. 

IV. 6ைறT-, நகரா'சி$% ெசா<தமான Wவாமி நாத3 தினச	 மா-$ெக' 
கைடக� எBக�.7, 14, 15, 16, 17, 18, 34, 42, 43, 44 ம�.� 45 $கான மாத 
வாடைக$% கைட அSபவ�+6$ெகா�D� %+தைக உ	ம�.  
(ஒ�ெவா� கைட$%� ஏல+தி  கல<தெகா�பவ- ஏல� ம�.� 
ஒ8ப<த8J�ள,$கான ெதாைகய�ைன தன,+தன,யாக ெச)+தி 
வ�Bண8ப�$க8பட ேவBC�.) 

1. இ<நக- ம3ற தR-மான� எB.468/நா�: 04.10.2018-  தR-மான+தி3 ப: 
இ<நகரா'சி அைன+6 %+தைக ெபா6 நிப<தைனக� 1 ;த  73 ;:ய 
உ�ள வ�திகள,3ப: %+தைகதார- க'C8ப'C நட<6ெகா�ள ேவBC�. 
ேம)� நக-ம3ற தR-மான எB.310/நா�: 07.01.2020 தR-மான+தி  உ�ள 1 
;த  74 ;:ய ெபா6 நிப<தைன %+தைக$கான மாதவாடைகைய 
ப�ரதி மாத� 5� ேததி$%� நகரா'சி க�tல+தி  ெச)+த8பட 
ேவBC�. தவறினா  எ�வ�த அறிவ�8J� இ3றி %+தைகைய ர+6 
ெச�6 ைவ8J+ெதாைகைய பறி;த  ெச�ய8பC�.  ேம)� 
நகரா'சியா  கைடைய காலிெச�வேதாC அத�கான ெசலM+ 
ெதாைகையV� வU  ெச�ய ேந	C�. 

2. நகரா'சி$% ேம�ப: இட� ேதைவெயன,  உ	ம� எ<த ேநர+தி)� 



ர+6 ெச�ய8பC�. அத3 அ:8பைடய�  காலிெச�6 நகரா'சிய�  
ஒ8பைட$க ேவBC�.  இத�காக நகரா'சிய�3 Aல� இழ8பrC ெதாைக 
ம�.� மா�. இட� ஏ6� வழ>கபட மா'டா6. 

3. நகரா'சியா  த>கள,ட� ஒ8பைட$க8பC� அளM கைடைய தி�+தி 
அைம$கேவா, 9Cத  இட� ஆ$கிரமி8J ெச�ய$9டா6, ேம)� 
Jதிதாக க':ட� க'டேவா ேவ. ஆ'கD$% உ� கBடறிய8ப'டா  
உ	ம� ;3 அறிவ�8ப�3றி ர+6 ெச�ய8பC�. 

4. திட$கழிM ேமலாBைம வ�திக� 2016 ம�.� அத3ப: 6ைறT- 
நகரா'சி 6ைணவ�திகள,3ப: SWM User Charges ெச)+த ேவBC�. 

5. ேம�ப: கைடய�  நகரா'சி ம�.� அரW Aல� தைட ெச�ய8ப'ட6, 
சிகர', Jைகய�ைல, ேபா3ற ெபா�'க�, எ�வ�தமான ெதாழிேலா 
ம�.� பா3 %'கா ெபா�'கேளா வ��பைன ெச�த  9டா6. 

6. ெபா6 அைமதி$%�, ெபா6 ம$கD$%� ம�.� ேபா$%வர+தி�%� 
இைடT. ஏ�பC+த$9டா6.  ேம)� எ�வ�த வ�ள�பர>கேளா, 
த':கேளா நி.வ$9டா6. 

7. த>கD$% ஒ6$க8ப'ட கைடய�3 W�.8Jற ப%திகைள %8ைபகைள 
ேத$கிைவ$காம  Wகாதாரமாக ைவ+6$ெகா�ளேவBC�. 

8. %+தைகதார- நகரா'சி$% ெச)+த ேவB:ய வ	 இன>க� ம�.� 
வ	ய� லா இன>கைள உ	ய கால+தி  ெச)+த ேவBC� தவறினா  
இ$%+தைக எ�வ�த அறிவ�8J� இ3ற ர+6 ெச�ய8பC�. 

9. ஒ�ெவா� மாத;� கைட$கான மாதவாடைகVட3 நகரா'சி/அரW$% 
ெச)+த ேவB:ய ேசைவவ	 18 சதவ Rத� ேச-+6 ெச)+த8பட 
ேவBC�. 

10. அரசாைண (நிைல) எB. 92 நகரா'சி நி-வாக� ம�.� %:நR- வழ>க  
6ைற நா�.03.07.2007 3 ப: கைடகைள ஒ8பைட$%� நா� ;த  
A3றாBCக� ெகாBட A3. ெதா%8J காலாBCகD$% 



அSபவ�+6 ெகா�ளM� ம�.� ஒ�ெவா� A3றாBCகD$%� ஒ� 
;ைற 15 சதவ Rத� வாடைக+ெதாைக உய-M ெச�6 வU  
ெச�ய8பC�.  ேம)� கைட A3றாBCகD$% ஒ�;ைற Jதி8ப�$%� 
ெபா[6 க'டணமாக N.500/- நகரா'சி க�tல+தி  ெச)+த8பட 
ேவBC�. 

11. அரசா  அ�வ8ேபா6 ெவள,ய�ட8பC� %+தைக க'C8பாCக�, 
இ<நக-ம3ற+தா  தR-மான,$க8பC� க'C8பாCக� ம�.� 
ஆைணயரா  எC$க8பC� நடவ:$ைககD$%� க'C8பட ேவBC�. 

12. கைட உ	ம� ெப�.�ளவ- கைடைய நட+தி வ�கிறா- எ3பத�% 
A3. ஆBCகD$% ஒ� ;ைற ஆதாரமாக ஆவண� சம-8ப�$கபட 
ேவBC�. 

13. Wவாமிநாத3 தினச	 மா-$ெக' கைட%	ய ஏல உ	ம� ெப�ற ப�ற% 
ைவ8J+ெதாைக N. 50,000/- அ ல6 ப3ன,ரBC மாதவாடைக இவ�றி  
எ6 அதிகேமா அைத கைட உ	ம� ெப�றவ- நகரா'சிய�  ெச)+த8பட 
ேவBC�. 

14. கைட$%	ய மி3 இைண8J ஆைணய- நகரா'சி ெபய	  ெப�. மி3 
க'டண� ம�.� மி3வா	ய+தா  ேகார8பC� ைவ8J+ெதாைக 
;தலிய அைன+6� உ	ம� நட+6பேர ெச)+த ேவBC�. 

15. N.20/- மதி8J�ள ;+திைர+தா� ப+திர+தி  ஒ8ப<த� எ[தி ேநா'ட	 
வழ$கறிஞ	ட� ஒ8Jத  ெப�. அள,$க ேவBC�. 

V. �ைற �, நகரா�சி*+ ெசா$தமான வார3ச$ைத கைடக� 
எ�க�.2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ம�� 17*கான மாத 
வாடைக*+ கைட அ>பவ?��*ெகா�)� +�தைக உ�ம�. 
(ஒBெவா� கைட*+� ஏல�தி' கல$�ெகா�பவ� ஏல� ம�� 
ஒDப$தDE�ளG*கான ெதாைகய?ைன தனG�-தனGயாக ெச(�தி 
வ?�ணDப?*கDபட ேவ�I�.) 



1. இ<நக- ம3ற தR-மான� எB.468/நா�.4.10.2018-  தR-மான+தி3 ப: 
இ<நகரா'சி அைன+6 %+தைக ெபா6 நிப<தைனக� 1 ;த  73 ;:ய 
உ�ள வ�திகள,3ப: %+தைகதார- க'C8ப'C நட<6ெகா�ள ேவBC�.  
ேம)� நக-ம3ற தR-மான எB. 310/நா�:07.01.2020 தR-மான+தி  உ�ள 1 
;த  74 ;:ய ெபா6 நிப<தைன %+தைக$கான மாதவாடைகைய ப�ரதி 
மாத� 5� ேததி$%� நகரா'சி க�tல+தி  ெச)+த8பட ேவBC�. 
தவறினா  எ�வ�த அறிவ�8J� இ3றி %+தைகைய ர+6 ெச�6 
ைவ8J+ெதாைகைய பறி;த  ெச�ய8பC�.  ேம)� நகரா'சியா  
கைடைய காலிெச�வேதாC அத�கான ெசலM+ ெதாைகையV� வU  
ெச�ய ேந	C�. 

2. நகரா'சி$% ேம�ப: இட� ேதைவெயன,  உ	ம� எ<த ேநர+தி)� 
ர+6 ெச�ய8பC� அத3 அ:8பைடய�  காலிெச�6 நகரா'சிய�  
ஒ8பைட$க ேவBC�.  இத�காக நகரா'சிய�3 Aல� இழ8பrC ெதாைக 
ம�.� மா�. இட� ஏ6� வழ>கபட மா'டா6. 

3. நகரா'சியா  த>கள,ட� ஒ8பைட$க8பC� அளM கைடைய தி�+தி 
அைம$கேவா, 9Cத  இட� ஆ$கிரமி8J ெச�ய$9டா6, ேம)� 
Jதிதாக க':ட� க'டேவா ேவ. ஆ'கD$% உ� கBடறிய8ப'டா  
உ	ம� ;3 அறிவ�8ப�3றி ர+6 ெச�ய8பC�. 

4. திட$கழிM ேமலாBைம வ�திக� 2016 ம�.� அத3ப: 6ைறT- 
நகரா'சி 6ைணவ�திகள,3 ப: SWM User Charges ெச)+த ேவBC�. 

5. ேம�ப: கைடய�  நகரா'சி ம�.� அரW Aல� தைட ெச�ய8ப'ட6, 
சிகர', Jைகய�ைல, ேபா3ற ெபா�'க�, எ�வ�தமான ெதாழிேலா 
ம�.� பா3 %'கா ெபா�'கேளா வ��பைன ெச�த  9டா6. 

6. ெபா6 அைமதி$%�, ெபா6 ம$கD$%� ம�.� ேபா$%வர+தி�%� 
இைடT. ஏ�பC+த$9டா6.  ேம)� எ�வ�த வ�ள�பர>கேளா, 
த':கேளா நி.வ$9டா6. 



7. த>கD$% ஒ6$க8ப'ட கைடய�3 W�.8Jற ப%திகைள %8ைபகைள 
ேத$கிைவ$காம  Wகாதாரமாக ைவ+6$ெகா�ளேவBC�. 

8. %+தைகதார- நகரா'சி$% ெச)+த ேவB:ய வ	 இன>க� ம�ற� 
வ	ய� லா இன>கைள உ	ய கால+தி  ெச)+த ேவBC� தவறினா  
இ$%+தைக எ�வ�த அறிவ�8J� இ3றி ர+6 ெச�ய8பC�. 

9. ஒ�ெவா� மாத;� கைட$கான மாதவாடைகVட3 நகரா'சி/அரW$% 
ெச)+த ேவB:ய ேசைவவ	 18 சதவ Rத� ேச-+6 ெச)+த8பட 
ேவBC�. 

10. அரசாைண (நிைல) எB.92 நகரா'சி நி-வாக� ம�.� %:நR- வழ>க  
6ைற நா�:03.07.20073 ப: கைடகைள ஒ8பைட$%� நா� ;த  
A3றாBCக� ெகாBட A3. ெதா%8J காலாBCகD$% 
அSபவ�+6 ெகா�ளM� ம�.� ஒ�ெவா� A3றாBCகD$%� ஒ� 
;ைற 15 சதவ Rத� வாடைக+ெதாைக உய-M ெச�6 வU  
ெச�ய8பC�.  ேம)� கைட A3றாBCகD$% ஒ�;ைற Jதி8ப�$%� 
ெபா[6 க'டணமாக N.500/- நகரா'சி க�tல+தி  
ெச)+த8படேவBC�. 

11. அரசா  அ�வ8ேபா6 ெவள,ய�ட8பC� %+தைக க'C8பாCக�, 
இ<நக-ம3ற+தா  தR-மான,$க8பC� க'C8பாCக� ம�.� 
ஆைணயரா  எC$க8பC� நடவ:$ைககD$%� க'C8பட ேவBC�. 

12. கைட உ	ம� ெப�.�ளவ- கைடைய நட+தி வ�கிறா- எ3பத�% 
A3. ஆBCகD$% ஒ�;ைற ஆதாரமாக ஆவண� 
சம-8ப�$கபடேவBC�. 

13. வாரLச<ைத கைட%	ய ஏல உ	ம� ெப�ற ப�ற% ைவ8J+ெதாைக 
N.15,000/- அ ல6 ப3ன,ரBC மாதவாடைக இவ�றி  எ6 அதிகேமா 
அைத கைட உ	ம� ெப�றவ- நகரா'சிய�  ெச)+த8பட ேவBC�. 

14. கைட$%	ய மி3 இைண8J ஆைணய- நகரா'சி ெபய	  ெப�. மி3 



க'டண� ம�.� மி3வா	ய+தா  ேகார8பC� ைவ8J+ெதாைக 
;தலிய அைன+6� உ	ம� நட+6பேர ெச)+த ேவBC�. 

15. N.20/- மதி8J�ள ;+திைரதா� ப+திர+தி  ஒ8ப<த� எ[தி ேநா'ட	 
வழ$கறிஞ	ட� ஒ8Jத  ெப�. அள,$க ேவBC�. 

VI. �ைற �, நகரா�சி*+ ெசா$தமான அ�ணா ேப�$�நிைலய� 
ம�� பைழய நகரா�சி வளாக� Eதிய கைட எ�க�.2, 3, 4, 5, 9, 
10 ம�� 18*கான மாத வாடைக*+ கைட 
அ>பவ?��*ெகா�)� +�தைக உ�ம�. (ஒBெவா� கைட*+� 
ஏல�தி' கல$�ெகா�பவ� ஏல� ம�� ஒDப$தDE�ளG*கான 
ெதாைகய?ைன தனG�-தனGயாக ெச(�தி வ?�ணDப?*கDபட 
ேவ�I�.) 

1. இ<நக- ம3ற தR-மான� எB.468/நா�.4.10.2018-  தR-மான+தி3 ப: 
இ<நகரா'சி அைன+6 %+தைக ெபா6 நிப<தைனக� 1 ;த  73 ;:ய 
உ�ள வ�திகள,3ப: %+தைகதார- க'C8ப'C நட<6ெகா�ள ேவBC�.  
ேம)� நக-ம3ற தR-மான எB. 310/நா�:07.01.2020 தR-மான+தி  உ�ள 1 
;த  74 ;:ய ெபா6 நிப<தைன %+தைக$கான மாதவாடைகைய ப�ரதி 
மாத� 5� ேததி$%� நகரா'சி க�tல+தி  ெச)+த8பட ேவBC�. 
தவறினா  எ�வ�த அறிவ�8J� இ3றி %+தைகைய ர+6 ெச�6 
ைவ8J+ெதாைகைய பறி;த  ெச�ய8பC�.  ேம)� நகரா'சியா  
கைடைய காலிெச�வேதாC அத�கான ெசலM+ ெதாைகையV� வU  
ெச�ய ேந	C�. 

2. நகரா'சி$% ேம�ப: இட� ேதைவெயன,  உ	ம� எ<த ேநர+தி)� 
ர+6 ெச�ய8பC� அத3 அ:8பைடய�  காலிெச�6 நகரா'சிய�  
ஒ8பைட$க ேவBC�.  இத�காக நகரா'சிய�3 Aல� இழ8பrC ெதாைக 
ம�.� மா�. இட� ஏ6� வழ>கபட மா'டா6. 

3. நகரா'சியா  த>கள,ட� ஒ8பைட$க8பC� அளM கைடைய தி�+தி 



அைம$கேவா, 9Cத  இட� ஆ$கிரமி8J ெச�ய$9டா6, ேம)� 
Jதிதாக க':ட� க'டேவா ேவ. ஆ'கD$% உ� கBடறிய8ப'டா  
உ	ம� ;3 அறிவ�8ப�3றி ர+6 ெச�ய8பC�. 

4. திட$கழிM ேமலாBைம வ�திக� 2016 ம�.� அத3ப: 6ைறT- 
நகரா'சி 6ைணவ�திகள,3 ப: SWM User Charges ெச)+த ேவBC�. 

5. ேம�ப: கைடய�  நகரா'சி ம�.� அரW Aல� தைட ெச�ய8ப'ட6, 
சிகர', Jைகய�ைல, ேபா3ற ெபா�'க�, எ�வ�தமான ெதாழிேலா 
ம�.� பா3 %'கா ெபா�'கேளா வ��பைன ெச�த  9டா6. 

6. ெபா6 அைமதி$%�, ெபா6 ம$கD$%� ம�.� ேபா$%வர+தி�%� 
இைடT. ஏ�பC+த$9டா6.  ேம)� எ�வ�த வ�ள�பர>கேளா, 
த':கேளா நி.வ$9டா6. 

7. த>கD$% ஒ6$க8ப'ட கைடய�3 W�.8Jற ப%திகைள %8ைபகைள 
ேத$கிைவ$காம  Wகாதாரமாக ைவ+6$ெகா�ளேவBC�. 

8. %+தைகதார- நகரா'சி$% ெச)+த ேவB:ய வ	 இன>க� ம�ற� 
வ	ய� லா இன>கைள உ	ய கால+தி  ெச)+த ேவBC� தவறினா  
இ$%+தைக எ�வ�த அறிவ�8J� இ3றி ர+6 ெச�ய8பC�. 

9. ஒ�ெவா� மாத;� கைட$கான மாதவாடைகVட3 நகரா'சி/அரW$% 
ெச)+த ேவB:ய ேசைவவ	 18 சதவ Rத� ேச-+6 ெச)+த8பட 
ேவBC�. 

10. அரசாைண (நிைல) எB.92 நகரா'சி நி-வாக� ம�.� %:நR- வழ>க  
6ைற நா�:03.07.20073 ப: கைடகைள ஒ8பைட$%� நா� ;த  
A3றாBCக� ெகாBட A3. ெதா%8J காலாBCகD$% 
அSபவ�+6 ெகா�ளM� ம�.� ஒ�ெவா� A3றாBCகD$%� ஒ� 
;ைற 15 சதவ Rத� வாடைக+ெதாைக உய-M ெச�6 வU  
ெச�ய8பC�. 

11. அரசா  அ�வ8ேபா6 ெவள,ய�ட8பC� %+தைக க'C8பாCக�, 



இ<நக-ம3ற+தா  தR-மான,$க8பC� க'C8பாCக� ம�.� 
ஆைணயரா  எC$க8பC� நடவ:$ைககD$%� க'C8பட ேவBC�. 

12. கைட உ	ம� ெப�.�ளவ- கைடைய நட+தி வ�கிறா- எ3பத�% 
A3. ஆBCகD$% ஒ�;ைற ஆதாரமாக ஆவண� 
சம-8ப�$கபடேவBC�. 

13. பைழயநகரா'சி அ)வலக வளாக கைட%	ய ஏல உ	ம� ெப�ற ப�ற% 
ைவ8J+ெதாைக N.1,00,000/- அ ல6 ப3ன,ரBC மாதவாடைக இவ�றி  
எ6 அதிகேமா அைத கைட உ	ம� ெப�றவ- நகரா'சிய�  ெச)+த8பட 
ேவBC�. 

14. கைட$%	ய மி3 இைண8J ஆைணய- நகரா'சி ெபய	  ெப�. மி3 
க'டண� ம�.� மி3வா	ய+தா  ேகார8பC� ைவ8J+ெதாைக 
;தலிய அைன+6� உ	ம� நட+6பேர ெச)+த ேவBC�. 

15. N.20/- மதி8J�ள ;+திைரதா� ப+திர+தி  ஒ8ப<த� எ[தி ேநா'ட	 
வழ$கறிஞ	ட� ஒ8Jத  ெப�. அள,$க ேவBC�. 

16. அரசாைண (10 ஆBC) எB.100 நகரா'சி நி-வாக� ம�.� %:நR- 
வழ>% 6ைற நா�.16.02.2000-  ெத	வ�+6�ளத�% இண>க 
இ<நகரா'சி$% ெசா<தமான பைழய நகரா'சி அ)வலகவாளக கைட 
எB;1-ைய உட  ஊன;�ேற�$காக ஒ6$கீC ெச�ய8ப'C�ள6.  
இ$கைட$% உட  ஊன;�ேறாைர தவ�ர ேவ. எவ�� 
ஏல�/ஒ8ப<த8J�ள,ய�  கல<6 ெகா�ள இயலா6. 

17. உட  ஊன;�ேறா�$காக ஒ6$க8ப'C�ள பைழய நகரா'சி 
அ)வலகவளாக கைட எB.1-ைய நட+த உ	ம� ெப.� 
ஊன;�ேறாேரா கைடய�  அம-<6 ேநர:யாக வ�யாபர+திைன ஈCபட 
ேவBC�. (ந.க310/2020/அ1) 

     அ(வலக+றிDE: ம3ற� அSமதி$கலா� 
 



07.01.2020 02 இ<நகரா'சிய�  2019-2020� ஆB:�% ேதைவயான ப:வ>க� பதிேவCக� 
எ[6ெபா�'க� ம�.� ேடான- ெம3ெபா�'க� தமி�நாC ம :ப-பK 
இB'ேகா ச-� தமி�நாC ப ேநா$% ேசைவ ெதாழி�9'CறM ச>க� லி' 
Ind No.13/Try தி�Lசிரா8ப�ள,ய�  வா>கி ெகா�ள ேம�ப: Kேடசன	 
ெபா�'க� இ<நகரா'சிய�  அ�வ8ேபா6 அறி$ைக ப�	B' எC8பத�%� 
அ)வலக பண�$% உபேயாக8பC+த8ப'டதா  இ�8J %ைற<6 வ�'ட6 
ேம)� 31.03.2020 வைர அ3றாட8பண�$%� Kேடசன	 ெபா�'க� 
ேதைவ8பCவதா  ேம)� 9Cத  ெசலவ�னமாக உ+ேதச ெசலவ�ன� 
N.2,00,000/- இல'ச� (Nபா� இரBC இல'ச�) ேம�ெகா�ளM� ம�.� 
ேம�காF� ெசலவ�ன� 2019-2020 -ஆB:  ெச�ய இயலா6 நிைல 
ஏ�ப'டா  2020-2021-� ஆB:  ெசலவ�ன� ெச�6 ெகா�ளM� ம3ற+தி3 
அSமதி$% ைவ$க8பCகிற6. (ந.க.எB.3676/:1/2015) 
அ(வலக +றிDE: 

ம3ற� அSமதி வழ>கலா� ேம�ப: ெசலவ�ன� ெபா6நிதிய�  
ேம�ெகா�ளM� ம3ற� அSமதி வழ>கலா�. 

தR-மான 
எB:311 
அSமதி$
க8ப'ட6. 
 

07.01.2020 03 6ைறT- நகரா'சி அ)வலக பய3பா':  இய>கிவ�� ஈ8J வாகன� 
TN48Z6096-$% கீ�கBட வ�பர8ப:யான ப[6க� ச	ெச�V� பண�$% ெதாைக 
N.1.37 இல'ச+தி�% ம3ற+தி3 அSமதி ேவBட8பCகிற6. 

S.No. Particulars 

1 Body Necessary Tinkering, Welding, Body Iron Sheet Fixing, Door Tinkering, Front 
Bonet Tinkering Cost of Materials & Labour 

2 Vehicle Complete Painting, Flooring Painting, Under Chassis Painting Cost of 
Materials & Labour Charges 

3 Oil Service, Oil Filter, Diesel Filter, Engine Oil Changing Labour 
4 Gear Oil, Crown Oil Changing Labour 
5 Removing 4 No’s Wheel Drum, Grease Packing, Oilseal, Bearing, Changing Labour 
6 Footrust Angle Fixing Cost of Materials & Labour Charges 
7 Front Bothside Bucket seat Changing, Centre Seat stripping, Rexin Changing Cost of 

Materials & Labour 
8 Design Plywood Top Changing Cost of Materials & Labour 

தR-மான 
எB:312 
அSமதி$
க8ப'ட6 



9 All Door Pad Changing Cost of Materials & Labour Charges 
10 Rear Bothside Shockabser Changing Cost of Materials & Labour 
11 Complete stickering, Cooling Paper Fixing Cost of Materials & Labour Charges 
12 Wheel Alignment 
13 Water Service & Greasing 
14 Complete Electrical Checkup, Necessary Bulb, Glass, Fuse, Wire Changing labour 
15 Joint Overhauling, Joint cross Changing Lab 
16 Flooring Matt Fixing Cost of Materials & Lab 
17 All Door Checkupp, Door Lock Changing, Beeding Changing Labour 

  ( ந.க.எB.3871/2019/இ1) 
அ(வலக +றிDE : ேம�ப: ெசலவ�ன� %:நR- நிதிய�  ேம�ெகா�ள  
                    ம3ற� அSமதி$கலா�. 

07.01.2020 04 6ைறT- நகரா'சி அBணா ேப�<6 நிைலய+தி  ெதாைல$கா'சி Aல� 
வ�ள�பர� ெச�6$ெகா�D� %+தைக உ	ம� இ�உ	ைம அைம<த க':ட� 
29.07.2019 ஆ� ேததிய�  ;[ைமயாக இ:$க8ப'C மைனப%தியாக 
ேப�<6க� நி.+த� ெச�V� பய3பா':  இ�<6 வ�கிற6.  2017-2018 
;த  2019-2020 ;:ய இ�வ�ன+தி�% ேக'J எ[8ப8படவ� ைல.  
இ�வ�ன+ைத வ	ய� லா இன+திலி�<6 ;[ைமயாக நR$க� ெச�யM� 
ேம)� ெபர�ப�- சாைலேயார Jள,யமர>க� ம�.� தி�Lசி, 6ைறT-, 
த�ம�ப': சாைலேயார Jள,யமர>கள,3 ேம  மகU  %+தைக உ	ம� 
ெநCqசாைல$% ெசா<தமான Jள,யமர>க� இ�வ�ன� Wமா- 10 ஆBCகளாக 
அதிக அளவ�  மர>க� அள,$க8ப'Cவ�'டதா  ஏல� எC$க யா�� ;3 
வரவ� ைல ேம)� நகரா'சி$% என Jள,யமர>க� ஏ6�மி ைல 
இ�வ�ன+தி�% பல ஆBCகளாக ேக'J எ[8ப8படவ� ைல.  இ�வ�ன+ைத 
வ	ய� லா இன+திலி�<6 ;[ைமயாக நR$க� ெச�ய ம3ற+தி3 
அSமதி$% ைவ$க8பCகிற6.(ந.க.எB.380/2020/அ1) 
அ(வலக +றிDE: ம3ற� அSமதி$கலா�   

தR-மான 
எB:313 
அSமதி$
க8ப'ட6 
 



07.01.2020 05 6ைறT- நகரா'சி$% எதிராக ெதாடர8ப'C�ள ெச3ைன, 
உய-நRதிம3ற� ம6ைர கிைள வழ$%கள,  எதி-வா6ைர தயா- ெச�6 
நகரா'சி சா-பாக ஆஜரா%� ெபா�'C தி�.எ�.ராஜராஜ3, ப�.ஏ.ப�.எ ., அரW 
வழ$கறிஞ-, உய-நRதிம3ற ம6ைர கிைள அவ-கைள இ<நகரா'சிய�  
த�ேபா6�ள அைன+6 வழ$%கள,)� நகரா'சி சா-பாக ஆஜராகி நட+தி 
வ�வைத+ ெதாட-<6 ேம)� A3றாBC கால+தி�% 2020-21 ;த  2022-23 
வைர Standing Council Lawyer ஆக நியமன� ெச�யM� அரW வ�திகள,3ப: 
அ3னா�$% வழ$கறிஞ- க'டண� வழ>கM� ம3ற+தி3 அSமதி$% 
ைவ$க8பCகிற6. (ந.க.எB.327/சி1/2020) 
அ(வலக +றிDE:ம3ற� அSமதி வழ>கலா�. 
 

தR-மான 
எB:314 
அSமதி$
க8ப'ட6 
 

07.01.2020 06 இ<நகரா'சி 2018-2019-� ஆBC$கான நி-வாக அறி$ைக (Administration      Report) 
ம3ற+தி3 அ>கீகார� வழ>க ைவ$க8பCகிற6. ந.க.எB.2275/சி1/2019             
அ(வலக +றிDE: அ>கீக	$கலா�. 

தR-மான 
எB:315 
அSமதி$
க8ப'ட6 
 

07.01.2020 07 6ைறT- நகரா'சி கண�ன, ப�	வ��% K7 Total Security (5Users 5Key-Pack) 
ச8ைள ெச�V� பண�$% 13.12.2019 அ3. வர8ெப�ற வ�ைல8J�ள,க� ம3ற 
ஒ8Jத)$% ெபா�� ைவ$க8பCகிற6. 
வ.எ
B 

ேவைலய�3 
ெபய- 

Kumar Systems 67, 
SRS Nagar 
Municipal office opp, 
Bus Stand Thuraiyur 

King Power 
Solutions 40/1. NR 
Complex East car 
Street, Palakakarai, 
Thuraiyur  

Avathar System 
67, SRS Nagar 
Municipal Office 
Opp, Bus stand 
Thuraiyur 

தR-மான 
எB:316 
அSமதி$
க8ப'ட6 
 



1 கண�ன, 
ப�	வ��% K7 
Total Security 
(5Users 5 key)-1 
Pack 

N. 3650/- (ஒ� 
எBண�$ைக) 

N.4350/-  
(ஒ� 
எBண�$ைக) 

N.4200/- 
(ஒ� 
எBண�$ைக) 

.(ந.க.எB.4333/19/இ2) 
அ(வலக +றிDE: 

வர8ெப�ற 3 வ�ைல8J�ள,க� %ைற<த வ�ைல8J�ள, அள,+த Kumar 
Systems 67, SRS Nagar  6ைறT- அவ-கள,3 %ைற<த வ�ைல8J�ள,ைய 
ஏ�கலா�.  ேம)� உ�ளா'சி ேத-த  பண�$% ேம�கBட K7 Total Security (5 
Users 5 Key) அவசியமாவதா  அவசர அவசிய� க�தி ம3ற அSமதிைய எதி- 
ேநா$கி தன,அ)வல-/ஆைணய- ;3 அSமதி ெப�. வ�ைல8J�ள, 
ேகா	யைம$%� %ைற<த வ�ைல8J�ள, அள,+த நி.வன+தி�% ேவைல 
உ+திரM வழ>ககியைம$%� ம3ற� அSமதி$கலா�. 

07.01.2020 08 6ைறT- நகரா'சி கண�ன, ப�	வ��% 600VA UPS with Battery Replacement பண�$% 
13.12.2019 அ3. வர8ெப�ற வ�ைல8J�ள,கைள ம3ற ஒ8Jத)$% ெபா�� 
ைவ$க8பCகிற6. 
வ.எB ேவைலய�3 

ெபய- 
Power Can 
Technologies D7, 
11th Cross 
Thillainagar Trichy 

SP Digitoring 36A, 
KC Road 11th 
Thillainagar, Trichy 

AARASHAS Power 
Control 1963, KPRS 
Towers, Tennur, 
Trichy 

1 Service charges 
for 600VA UPS 
with Battry 
Replacement 

N.1600/- (1 
எBண�$ைக$%) 

N.1800/- (1 
எBண�$ைக$%) 

N.1950/- (1 
எBண�$ைக$%) 

.(ந.க.எB.4333/19/இ2) 

தR-மான 
எB:317 
அSமதி$
க8ப'ட6 
 



அ(வலக +றிDE: 
வர8ெப�ற 3 வ�ைல8J�ள,க� %ைற<த வ�ைல8J�ள, அள,+த Power Can 

Technologies Trichy அவ-கள,3 %ைற<த வ�ைல8J�ள,ைய ஏ�கலா�.  ேம)� 
உ�ளா'சி ேத-த  பண�$% ேம�கBட Service For 600VA UPS with Battory 
Replacement பண� அவசியமாவதா  அவசர அவசிய� க�தி ம3ற அSமதிைய 
எதி- ேநா$கி தன,அ)வல-/ஆைணய- ;3 அSமதி ெப�. வ�ைல8J�ள, 
ேகா	யைம$%� %ைற<த வ�ைல8J�ள, அள,+த நி.வன+தி�% ேவைல 
உ+திரM வழ>ககியைம$%� ம3ற� அSமதி$கலா�. 

07.01.2020 09 6ைறT- நகரா'சி அைன+6 ப�	Mகள,)� அைமய8ெப�ற HP Laser Jet Printer 
Countridge ப�	Bட- இய<திர+தி�% 88 ேபன- இ லாத காரண+தினா  
அ)வலக+தி  உ�ள 88  ேடான- பா$ைஸ �ப�  ெச�ய வ�ைல8J�ள,க� 
ெபற8ப'ட6 ம3ற ஒ8Jத)$% ெபா�� ைவ$க8பCகிற6. 
வ.எ
B 

ெபா�� வ�பர� Kumar Systems 67, 
SRS Nagar 
Municipal office opp, 
Bus Stand Thuraiyur 

King Power 
Solutions 40/1. NR 
Complex East car 
Street, Palakakarai, 
Thuraiyur  

Avathar System 
67, SRS Nagar 
Municipal Office 
Opp, Bus stand 
Thuraiyur 

1 88A Tonner 
Reffing(ஒ� 
எBண�$ைக) 

N.500.00/-  N.650.00/-  
 

N.550.00/- 
 

(ந.க.எB.4333/19/இ2) 
அ(வலக +றிDE: 

வர8ெப�ற 3 வ�ைல8J�ள,க� %ைற<த வ�ைல8J�ள, அள,+த Kumar 
Systems 67, SRS Nagar  6ைறT- அவ-கள,3 %ைற<த வ�ைல8J�ள,ைய 
ஏ�கலா�.  ேம)� இ8பண�ய�3 அ+தியாவசிய ேதைவய�ைன க�தி ம3ற 
அSமதிைய எதி- ேநா$கி தன,அ)வல-/ஆைணய- ;3 அSமதி ெப�. 

தR-மான 
எB :318 
அSமதி$
க8ப'ட6 
 



வ�ைல8J�ள, ேகா	யைம$%� %ைற<த வ�ைல8J�ள, அள,+த Kumar Systems 
67, SRS Nagar  6ைறT- அவ-கD$% ேவைல உ+திரM வழ>கயைம$%�  
அSமதி$கலா�.  

07.01.2020 10 6ைறT- நகரா'சி ெபா6 Wகாதார ப�	M கா�8ட- வாகன� (7cum capacity) 
06.12.2018 ;த ெபா6 Wகாதார பண�$% பய3பC+த8ப'C வ�கிற6. 

ேம�கBட வாகன� வா>க8ப'C 15.11.2019 ;:ய ஓ- ஆBC 
;:M�றைமயான  இலவச ச-வ RK ெச�ய வாகன� வ�நிேயாக� ெச�6 
நி.வனமாக M/S Krysttal Motors(P)LTD நி.வன+தி  ெதாட-J ெகாBடதி  
தி�Lசிய�  உ�ள எ>கள6 கிைள நி.வனமாக ஷி பா ஆடேடாெமL 
நி.வன+தி  இலவச ச-வ RK ெச�6 அறிM.+த8ப'டைத ெதாட-<6 
ேம�கBட நி.வன+த  15.11.2019 அ3. இலவச ச-வ RK ெச�ய8ப'டதி  
கீ�$கBட வாகன+தி  உதி	 பாக>க� மா�ற� ெச�ய8ப'டைம$% 
ெசலவ�ன� N. 5837/- ம3ற ஒ8Jத)$% ெபா�� ைவ$க8பCகிற6. 

வ. 
எB 

ெபா�� வ�பர� எBண�$ைக வ�ைல ெதாைக 

1 Nut Lh 1NO 76.27 76.27 
2 Hub Bolts TS Rear 1NO 90.00 90.00 
3 O-Ring 1NO 8.00 8.00 
4 Flat Seal Ring 1NO 5.00 5.00 
5 Element Fuel Filter 1NO 127.00 127.00 
6 Engine Oil 9 Litres 186.44 1677.96 
7 Insert Exchange 1NO 1424.00 1424.00 
8 Cartridge Oil Filter 1NO 364.00 364.00 
9 FilterBy pass(long life) 1NO 292.00 292.00 
10 Valvolone coolant, All 

wather 
1NO 305.00 305.00 

தR-மான 
எB:319  
அSமதி$
க8ப'ட6 
 



11 Wide Angle Mirror samrat 1NO 577.00 577.00 
 Total       4946.31 
 SGST   445.17 
 CGST   445.17 
 Round off   0.35 
 Total   5837.00 

 (ந.க.எB.2587/19/H1) 
அ(வலக +றிDE:ேம�கBட வாகன+தி�% ;த  இலவச ச-வ RK 
ேம�ெகாBடைமயா  ஏ�ப'ட ெசலவ�ன� N.5837/- ம3ற� அSமதி$கலா�. 

07.01.2020 11 6ைறT- நகரா'சிய�  14th CFC மா3ய+ெதாைகய�3 கீ� ப[தைட<த தா- 
சாைலக� ம�.� சிெமB' சாைலக� சீரைம$கM� ம�.� Jதிதாக 
தா-சாைலக� அைம$கM� கீ�காF� பண�கD$% N.119.00 இல'ச� 
மதி8பr':�% வ�	வான தி'ட அறி$ைக தயா- ெச�6 மா3ய� ெப.வத�% 
நகரா'சி நி-வாக ஆைணய-, ெச3ைன அவ-கD$% க�+6� சம-8ப�$க 
ம3ற+தி3 ஒ8Jத  ேகார8பCகிற6. (ந.க.எB. 34/2020/இ1) 

 வ. 
எB 

வா-C 
எB 

சாைலய�3 ெபய- 
மதி8பr'C 
ெதாைக 

(N.இல'ச+தி ) 
 தா�சாைலக� 
1 1 வட$% ரத வ Rதி 8.30 
2 2 ேம�% ரத வ Rதி 9.10 

3 3 
கிழ$% ெத8ப$%ள+ெத� ம�.� 
வட$% ெத8ப$%ள+ெத� 

9.10 

4 7 ேவ>கட+தா�- ேராC (கிழ$%) 7.00 
5 9 நடராஜ3 கி�3 சி': 9.80 
6 11 தியாகி %மர3 ெத� 6.00 

தR-மான 
எB:320  
அSமதி$
க8ப'ட6 
 



7 
17 & 
19 

ெசார+ - ேராC ம�.� காமரா¡ 
காலன, 

9.70 

8 18 பாரதிநக- %.$%+ெத� 7.00 
9 24 ெல'Wமிகா<தJர� 9.40 
  ெமா�த� 75.40 
 சிெம�� சாைலக� 

10 2 
ெப�மா� ேகாவ�  ெத� ம�.� 
கீழ$%+தி ெத� 

6.80 

11 7 & 10 
திெரௗபதி அ�ம3 ேகாவ�  ெத�-
3 ம�.� J6$கா'C+ெத� 

7.80 

12 14 மாதவ3 ச<6 9.60 

13 15 
ெத�% மா	ய�ம3 ேகாவ�  
ெத� ம�.� ெத�% ெத� 

9.70 

14 
11 & 
22 

ேவF ச<6 ம�.� தி�Lசி 
ேராC கா<திநக- 

9.70 

  ெமா�த� 43.60 
   நிகர ெமா�த� 119.00 

அ(வலக +றிDE : ம3ற� அSமதி$கலா�. 
07.01.2020 12 அரசாைண (நிைல) எB 145 நா� 21.09.2011 நநிம% வழ>% 6ைற  (MEI)   

ேத-M நிைல நகரா'சி ெச)+த ேவB:ய ஆBC ப>%+ெதாைக N. 90000/- 
என நி-ணய� ெச�6 உ+தரவ�ட8ப'C�ள6.  எனேவ 2019-2020 � 
ஆBC$கான ப>%+ெதாைக N.90000/- தமி�நாC நக	ய  பய��சி நி.வன�, 
ேகாைவ-$% ெச)+த ம3ற+தி3 ஒ8Jத)$% ைவ$க8பCகிற6.  
(ந.க.எB.509/2020/சி1) 
அ(வலக +றிDE:ம3ற� அSமதி$கலா�. 

தR-மான 
எB: 321  
அSமதி$
க8ப'ட6. 
 



07.01.2020 13 இ<நகரா'சிய�3 2018-19-� ஆB:�கான வ�வா� நிதி, %:நR- வ:கா  நிதி, 
க வ� நிதி ம�.� இதர நிதி சா-<த வரM ெசலMக� உ�ளா'சி நிதி 
தண�$ைக 6ைறய�னா  தண�$ைக ெச�ய8ப'C 20.12.2019 அ3. அறி$ைக 
ெபற8ப'C�ள6 அதைன ெதாட-<6 2018-19� ஆBC+ தண�$ைக தைட எB.55 
தண�$ைக க'டண� N.1,23,669/- அரW கண$கி  ெச)+த ெத	வ�$க8ப'C�ள6 
ஆதலா  2018-19-� ஆBC$கான தண�$ைக க'டண� N.1,23,669/- ெச)+த 
ம3ற அSமதி ேவBட8பCகிற6. (ந.க.எB.2565/ப�1/2017) 
அ(வலக +றிDE: 

அ) அSமதி$கலா� 
ஆ) ேம�ப: ெசலவ�ன� நகரா'சி ெபா6 நிதிய�  ேம�ெகா�ள           

         அSமதி$கலா�. 

தR-மான 
எB:322  
அSமதி$
க8ப'ட6 
 

07.01.2020 14 6ைறT- நகரா'சி$% ெசா<தமான அBணாேப�<6 நிைலய� பைழய 
நகரா'சி Jதிய கைட எB: 087/02  (வ	வ�தி8J எB: 087/BDOI/00040) 3 
%+தைகதார- தி�.ந.கேணச3 ெபய	  இ�<6 வ�கிற6. த�ேபா6 
ந.கேணச3 %C�பUழ  காரணமாகM�, உட  நிைல ச	ய� லா 
காரண+தினா)� ேம�ப: கைடய�ைன ெதாட-<6 நட+த இயவ� ைல  என   
கைடய�ைன நகரா'சி வச� தி��ப ஒ8பைட8J ெச�வதாக 13.11.2019-� ேததிய 
வ�Bண8ப+தி  ெத	வ�+6�ளா-. எனேவ ேம�காF� கைடய�3 
மாதவாடைக 2019-20 ஆBC நவ�ப- வைர N.1,62,250/- நி)ைவ உ�ள6. 
இ+ெதாைகய�ைன ைவ8J+ெதாைக N.1,75,000/-லி�<6  ஈC ெச�6 ெகா�ள 
நடவ:$ைக எC$கM�, ேம)� :ச�ப- 2019 மாத� ;த  கண�ண�ய�  ேக'J 
எ[8ப8பCவைத நி.+த� ெச�யM� ,ம�.� 12/2019 மாத� ;த   ேக'J 
இ ைல எனM�,  ேம�ப: கைட எB 087/02  ைய ம. ஏல� ம�.� 
ஒ8ப<த8J�ள, ேகார நடவ:$ைக எC$கM�  ம3ற அSமதி 
ேவBட8பCகிற6. (ந.க.எB:4343/2018/அ1) 
அ(வலக+றிDE : ம3ற� அSமதி$கலா� 

தR-மான 
எB:323  
அSமதி$
க8ப'ட6 
 
 



07.01.2020 15 6ைறT- நகரா'சி$% ெசா<தமான Wவாமிநாத3 தினச	 மா-ெக'  கைடஎB:8 
(வ	வ�தி8J எB.087/108) ைய தி�.ஆ.பாB:ய3 அவ-க� மாதவாடைக$% 
அSபவ�+6 வ<6�ளா-. அ3னா-  வயதாகி வ�'ட காரண+தினா)� ேம�ப: 
கைடய�ைன  ெதாட-<6 நட+த இயலாத U�நிைலய�  உ�ேள3 என 
19.09.2019-� ேததிய தன6 வ�Bண8ப+தி  ெத	வ�+6 க:த� 
வ�Bண8ப�+6�ளா-.  ேம�ப: கைட$% உ	ய மாதவாடைகய�ைன தன6 
ைவ8J+ெதாைகய�  இ�<6  ஈC ெச�6 ெகா�ளM� ம�.� ேம�ப: 
கைடய�ைன  31.12.2019- � ேததிய�  நகரா'சி வச� ஒ8ைட8பதாகM� ேம�ப: 
வ�Bண8ப+தி  ெத	வ�+6�ளா-. வ�வா� ஆ�வ	3 31.12.2019-� ேததிய 
%றி8Jைரய�3 ப: ேம�ப: கைடைய நகரா'சி ெபா.8ப�  31.12.2019 
மாைலய�  எC+6$ ெகா�ள8ப'ட6. அ3னா- ெச)+தேவB:ய %+தைக 
இன� வ	வ�தி8J எB.087/108-  உ�ள N18,054/-  ைவ8J+ெதாைக ெதாைக 
�.10,000/-ஐ ேம�ப: %+தைக இன+தி�% ஈC ெச�6 ெகா�ளM� கைட$%றிய  
மாதவாடைக 1/2020 ;த  கண�ன,ய�லி�<6 நR$க� ெச�யM�, நR$க� ெச�த 
மாத� ;த  ேக'J இ ைல வ�பர� பதிM ெச�யM� ,ம�.� இ�வ�ன+ைத 
ம. ஏல� ம�.� ஒ8ப<த8J�ள, ேகாரM� ம3ற+தி3 அSமதி$% 
ைவ$க8பCகிற6. (ந.க.எB.1961/2019/அ1) 
 அ)வலக%றி8J. ம3ற� அSமதி வழ>கலா� 

தR-மான 
எB:324 
அSமதி$
க8ப'ட6 
 

 

ஒ�/-6.தமய<தி 
தன, அ)வல- 
 

 /உBைம நக  / 

 

                                                                                                     ஆைணய-(ெபா), 
                                               6ைறT-  நகரா'சி     

 



Jiwô® efuh£Á Jiwô® efuh£Á Jiwô® efuh£Á Jiwô® efuh£Á     

 2020ஆ� வ�ட� ஜனவ	  மாத� 31.01.2020ஆ� ெவ�ள� கிழைம (தமி� வ�கா	 வ�ட� ைத மாத� நா�.17)  

ப� பக!4.30 மண�$% நகரா'சி அ*வலக,தி! தன� அ*வல- ம .� ஆைணய-(ெபா) அவ-களா! நக-ம1ற 

ெபா�� ம34 ேம ெகா�ள6ப'ட சாதாரண$7'ட நடவ8$ைகக�  

                                                                 91ன�ைல:தி�.4. தமய:தி,  

                                                                                                                                                       தன� அ*வல- 

    

ம�ற 
��ட� 
நைட 
ெபற 
நா� 

வ�ைச எ� ம�� ம�ற ��ட ெபா�� 
    

ம�ற�தி� 
த��மான�    

31.01.2020 01 இ:நகரா'சிய�! 01.01.2016-� ேததி 9த! 2016-17, 2017-18 ம .� 2018-19 ஆகிய 
A1. ஆBCக� ம .� இதைன ெதாட-:4 வ�� ஆBCகள�! வ	 
ம .� வ	ய�!லா இனDக� CFC 9ைறய�! தமி�நாC நகரா'சிக� 
அைன,தி*� ஒேர வ�தமாக வ	க� நி-ணய� ெசHத!, வ	க� நI$க� 
ெசHத! ம .� இதர வ�வரDக� ேம ெகா�Jத! ேபா1ற பண�க� நகரா'சி 
நி-வாக ஆைணய- ெச1ைன அ*வலக,தி! ெசய!பC,த6ப'C அத1ப8 
இ:நகரா'சிய�! வK! ேம ெகா�ள6ப'C வ�கிற4.  இத1ப8 ெசா,4வ	 
இன,தி! காலிமைன வ	வ�தி6ப�லி�:4�, ெசா,4வ	 வ�தி6L உ�ள 
க'8டDக� 9Nவ4� இ8$க6ப'C ப�1ன- க'8டDக� க'ட6ப'டத %� 
ஏ6ர! மாத� 9த! அ!ல4 அ$ேடாப- மாத� 9த! காலிமைன வ	 ம .� 
ெசா,4வ	ைய நI$க� ெசHத ப�ற% Lதிய ெசா,4வ	 நி-ணய� 
ெசHய6பCகிற4. 
 இ:நிைலய�! 2016-17, 2017-18 ம .� 2018-19-� ஆB8! Lதிய ெசா,4வ	 

தI-மான 
எB:325 
அSமதி$
க6ப'ட4. 
    
    
    
    



நி-ணய� ெசHய6ப'ட ேபா4 பைழய ெசா,4வ	ய�ைன மாதா:திர ெசா,4வ	 
வ�தி6L (ML) பதிேவ'8! பதிV ெசH4 நI$க� ெசHதிட ஆைண 
ெபற6ப'C�ள4.  ஆனா! CFC 9ைறய�! கண�ன�ய�! பதிேவ ற� ெசH4�ள 
ெசா,4வ	ய�ைன நI$க� ெசHய6படாம! ெதாட-:4 ேக'L நி*ைவய�! 
இ�:4 வ�கிற4.  இேத நிைலய�! Lதிய ெசா,4வ	 ேக'L பதிேவ ற� 
ெசHய6ப'C வKலி$க6ப'C�ள பதிV� இ�:4 வ�கிற4. 
 ML பதிேவ'8! நI$க� ெசHதிட ஆைணயரா! ஒ6Lத! வழDக6ப'ட 
பைழய ெசா,4வ	 வ�தி6ைப ஏ6ர! மாத� 9த! அ!ல4 அ$ேடாப- மாத� 
9த! அைன,4 நிைலய�லான அ*வல-க� 9த! அைரயாBC அ!ல4 2-� 
அைரயாBC ஆர�ப�,த 60 நா'கJ$%� (Work Flow-1ப8) CFC வழியாக 
ெசா,4வ	 வ	வ�தி6ைப 9Nைமயாக ேக'Lட1 ேச-,4 நI$க� ெசHய6பட 
ேவBC�.  அ]வா. 9ைறயாக ேக'Lட1 நI$க� ெசHய6படாம! வ	வ�தி6L 
ம'C� நI$க� ெசHய6ப'C�ள4.  இதனா! அC,தC,த ஆBCகள�! ேக'L 
எழவ�!ைல.  ஆனா! வ	வ�தி6L நI$க� ெசHய6ப'ட (2016-17, 2017-18 ம .� 
2018-19) ேக'L நI$க� ெசHயாம! ெதாட-:4 ெசா,4வ	 இன,தி! 
நி*ைவயாக இ�:4 வ�கிற4.  ஒ]ெவா� ஆBC� இ:த நைட9ைறைய 
உ . ேநா$கி ெசா,4வ	 இன,தி! CFC 9ைறய�! கண�ன�ய�! நI$க� 
ெசHய6படாம! வ�Cப'C�ள4.  ேம*� திட$கழிV ேமலாBைம பயன- 
க'டண� (SUC) 2017-18- 2-� அைரயாBC 9த! ெசா,4வ	வ�தி6Lட� ேச-,4 
வK! ெசHய6ப'C வ�கிற4.  இத1ப8 2017-18 ம .� 2018-19-� ஆBCகள�! 
ெசா,4வ	 ம .� திட$கழிV ேமலாBைம பயன- க'டண9� ேச-,4 
நI$க� ெசHய6பட ேவB8ய ெசா,4வ	 இன,தி! நி*ைவயாக இ�:4 
வ�கிற4.  கீ�காa� ப'8யலி! கBC�ள அSமதி$க6ப'C நI$க� 
ெசHய6பட ேவB8ய ெசா,4வ	 ம .� திட$கழிV க'டண� நி*ைவ 
ெதாைகய�ைன ேக'ப�! இ�:4 நிர:தரமாக நI$க� (Deletion) ெசHதிட 
ம1ற,தி1 அSமதி$% ைவ$க6பCகிற4. 



t. t. t. t. 
v©v©v©v©    

Service 
Requast 

No.    

tçéÂ¥ò tçéÂ¥ò tçéÂ¥ò tçéÂ¥ò 
v©v©v©v©    

tçéÂ¥ghs® bga®tçéÂ¥ghs® bga®tçéÂ¥ghs® bga®tçéÂ¥ghs® bga®    
ãYit nf£ò  ãYit nf£ò  ãYit nf£ò  ãYit nf£ò      

tUl«tUl«tUl«tUl«    

brh¤J tç + brh¤J tç + brh¤J tç + brh¤J tç + 
SUC    Ú¡f« Ú¡f« Ú¡f« Ú¡f« 
brŒa¥gl brŒa¥gl brŒa¥gl brŒa¥gl 
nt©oa nt©oa nt©oa nt©oa 

ãYit ãYit ãYit ãYit nf£ò nf£ò nf£ò nf£ò 
bjhif (%.)bjhif (%.)bjhif (%.)bjhif (%.)    

1 0012017 087/018/00411 A. c¤j©l‹ 2017-18 270.00 

2 0012016 087/018/00099 Åukiy 2017-18 270.00 

3 0012015 087/009/01458 R.bt§f£uhk‹ 2016-17 554.00 

4 0012014 087/009/00596 S.brštuh{ 2016-17 1006.00 

5 0012013 087/009/01558 S.khyÂ 2016-17 194.00 

6 0012012 087/009/00829 R.brštuhâ 2016-17 778.00 

7 0012011 087/009/01479 V.b#aby£Rä 2016-17 302.00 

8 0012010 087/009/01456 R.b#auh{ 2016-17 389.00 

9 0012009 087/009/00839 S.kndhfu‹ 2016-17 1446.00 

10 0012008 087/009/01565 D.Fznrfu‹ 2016-17 707.00 

11 0012007 087/009/00842 S.b#a¡bfho 2016-17 441.00 

12 0012006 087/009/01616 V.nfhghy»UZz‹ 2017-18 820.00 

13 0012005 087/021/00792 
R.é¡ndZ 
uhkè§f« 

2017-18 168.00 

14 0012003 087/021/00091 D.m§fhæ 2017-18 250.00 

15 0012002 087/021/00844 J.Ãns¡ rhyk‹ 2017-18 510.00 

16 0012001 087/021/00182 K¤Jby£Rä 2017-18 328.00 

17 0012000 087/020/00468 gh°fu‹ 2017-18 264.00 



18 0011998 087/020/00469 gh°fu‹ 2017-18 268.00 

19 0011997 087/020/00481 A. f©z‹ 2017-18 264.00 

20 0011996 087/015/00293 S. brs©lh«khŸ 2017-18 264.00 

21 0011989 087/014/00363 »UZzrhä 2017-18 292.00 

22 0011988 087/014/00482 
K. j®kè§f« & K. 

Ïs§nfht‹ 
2017-18 368.00 

23 0011987 087/014/00093 A. mä®jè§f« 2017-18 596.00 

24 0011985 087/014/00415 K. rªÂunrfu‹ 2017-18 264.00 

25 0011984 087/014/00107 P. Ñjh 2017-18 264.00 

26 0011982 087/014/00202 A. gHå¢rhä 2017-18 246.00 

27 0011981 087/014/00304 K. mU©Fkh® 2017-18 280.00 

28 0011977 087/014/00108 P. Ñjh 2017-18 248.00 

29 0011978 087/014/00480 
P. rªÂunrfu‹  & 
kfhby£Rä 

2017-18 330.00 

30 0011990 087/015/00394 K¤Jrhä 2017-18 358.00 

31 0011991 087/015/00392 K¤Jrhä 2017-18 290.00 

32 0011979 087/014/00205 V. rŠÓé 2017-18 352.00 

33 0011993 087/015/00393 K¤Jrhä 2017-18 536.00 

34 0011994 087/023/00651 N. ntšKUf‹ 2018-19 508.00 

35 0011995 087/015/00008 »UZzhghŒ  2017-18 264.00 

36 0011976 087/014/00358 
P. rªÂunrfu‹  & 
kfhby£Rä 

2017-18 370.00 

37 0011975 087/014/00310 
K.V. uhkè§f«  & 8 
eg®fŸ 

2016-17 10072.00 



38 0011974 087/014/00426 V. rŠÓé No Demand 
available 

  

39 0011973 087/023/00001 J. uh#Fkhç 2016-17 290.00 

40 0011983 087/014/00356 ghyR¥ukâa‹ 2017-18 264.00 

41 0011972 087/014/00016 M. Kåa«khŸ 2017-18 264.00 

42 0011969 087/023/00659 M. t®îå 2016-17 100.00 

43 0011971 087/023/00652 N. ntšKUf‹ 2018-19 834.00 

44 0011970 087/023/00660 N. K¤JFkh® 2016-17 554.00 

45 0011959 087/014/00061 bgh‹Drhä 2017-18 444.00 

46 0011935 087/009/01307 G. fhkh£Á 2016-17 94.00 

47 0011967 087/023/00665 N. K¤JFkh® 2016-17 292.00 

48 0011968 087/014/00303 K. mU©Fkh® 2017-18 264.00 

49 0011966 087/014/00095 A. mä®jè§f« 2017-18 1078.00 

50 0011965 087/023/00399 P. rutz¡Fkh® No Demand 
available 

  

51 0011964 087/023/00664 N. K¤JFkh® 2016-17 292.00 

52 0011963 087/014/00085 P. mHnfr‹ 2017-18 728.00 

53 0011962 087/014/00345 MõhÃ 2017-18 264.00 

54 0011961 087/023/00399 P. rutz¡Fkh® No Demand 
available 

  

55 0011960 087/014/00094 A. mä®jè§f« 2017-18 604.00 

56 0011958 087/009/00151 V. Á‹drhä 2016-17 33.00 

57 0011957 087/023/00481 K. nyhf«khŸ 2017-18 418.00 

58 0011956 087/023/00654 N. ntšKUf‹ 2018-19 504.00 

59 0011955 087/009/01311 S. ruR w/o.r©Kf« 2016-17 39.00 

60 0011954 087/023/00661 N. K¤JFkh® 2016-17 544.00 

61 0011953 087/023/00698 Franciscan sister of 
st. Joseph 

2016-17 567.00 



62 0011952 087/009/00243 
K. br§fky«  & 
b#aby£Rä 

2016-17 1579.00 

63 0011951 087/023/00662 N. K¤JFkh® 2016-17 470.00 

64 0011950 087/009/01283 A.P. brªÂšFkh® 2017-18 322.00 

65 0011949 087/023/00653 N. ntšKUf‹ 2018-19 504.00 

66 0011948 087/023/00667 N. K¤JFkh® 2016-17 292.00 

67 0011947 087/009/00196 gHåa¥g‹ No Demand 
available 

  

68 0011946 087/023/00536 Kuë»UZz‹  2017-18 9032.00 

69 0011945 087/009/00427 brštkâ 2017-18 246.00 

70 0011944 087/023/00651 N. ntšKUf‹ 2018-19 508.00 

71 0011943 087/023/00663 N. K¤JFkh® 2016-17 470.00 

72 0011942 087/009/00334 
M. r©Kf« S/o, 

_¡f‹ 
2016-17 83.00 

73 0011941 087/023/00666 N. K¤JFkh® 2016-17 230.00 

74 0011940 087/009/00185 
R. _¡fhæ 
w/o.uhjh»UZz‹ 

2017-18 246.00 

75 0011939 087/023/00697 N. K¤JFkh® 2016-17 772.00 

76 0011938 087/009/00310 V. K¤Jrhä 2016-17 1126.00 

77 0011934 087/023/00655 N. ntšKUf‹ 2018-19 1638.00 

78 0011933 087/009/00328 brštuh{ 2017-18 312.00 

79 0011932 087/019/00927 S. eÓ«ghD 2016-17 130.00 

80 0011931 087/019/00275 M. fkyh 2016-17 114.00 

81 0011930 087/009/00406 _¡f‹ 2016-17 33.00 

82 0011929 087/019/00018 G. Fkh® 2016-17 182.00 

83 0011928 087/019/00412 
P. R¥ukâa‹  & S. 
bgça¡fhŸ 

2016-17 694.00 

84 0011927 087/019/00418 Átfhë  H/o. C. 2017-18 676.00 



ehfuh{ 

85 0011926 087/017/00247 K. KUnfr‹ 2017-18 264.00 

86 0011925 087/017/00211 gh¥gh¤Â 2017-18 264.00 

87 0011924 087/017/00247 K. KUnfr‹ 2017-18 264.00 

88 0011923 087/017/00319 KUf‹ 2017-18 264.00 

89 0011922 087/009/00330 M. ru°tÂ 2017-18 288.00 

90 0011921 087/017/00152 P. R¥ukâa‹   2017-18 270.00 

91 0011920 087/017/00144 g¢ira«khŸ 2017-18 596.00 

92 0011919 087/017/00213 j§f«khŸ 2017-18 264.00 

93 0011918 087/009/00344 KUnfr‹ 2017-18 304.00 

94 0011917 087/017/00286 trªjh & ghYrhä 2017-18 374.00 

95 0011916 087/017/00151 T. kât©z‹ 2016-17 44.00 

96 0011915 087/009/01118 K. fyh 2016-17 92.00 

97 0011914 087/017/00250 bgh‹Drhä 2017-18 246.00 

98 0011913 087/009/00331 M. ru°tÂ 2017-18 280.00 

99 0011912 087/017/00261 R. bršé 2017-18 264.00 

100 0011911 087/009/00343 Åug¤Âu Kjèah® 2017-18 304.00 

101 0011903 087/017/00216 enlr‹ Kjèah® 2017-18 264.00 

102 0011909 087/017/00252 enlr‹ 2017-18 318.00 

103 0011906 087/017/00212 gh¥gh¤Â 2017-18 264.00 

104 0011910 087/017/00257 R. é#aFkh® 2017-18 264.00 

105 0011908 087/009/00342 Åug¤Âu Kjèah® 2017-18 346.00 

106 0011907 087/017/00132 b#fjh«ghŸ 2017-18 358.00 

107 0011905 087/017/00059 J. uh#«khŸ 
No Demand 

available 
  

108 0011904 087/017/00267 A. KUnfr‹ 2017-18 264.00 

109 0011902 087/009/00174 K. f©z‹ 2017-18 246.00 



110 0011901 087/017/00122 gHåntY 2017-18 268.00 

111 0011898 087/017/00268 j§fuh{ 2017-18 296.00 

112 0011900 087/017/00124 uhkuh{ 2016-17 78.00 

113 0011899 087/009/00359 Áj«gu« 2017-18 336.00 

114 0011895 087/017/00359 uhkrhä 2017-18 260.00 

115 0011897 087/017/00123 Ã¢ira«khŸ 2016-17 33.00 

116 0011892 087/017/00260 R. bršé 2017-18 358.00 

117 0011896 087/009/00182 
K. K¤Jrhä S/o, 

Fšy‹ 
2017-18 246.00 

118 0011894 087/017/00266 
uhn#ªÂu‹ S/o, 

khâ¡f« 
2017-18 326.00 

119 0011893 087/009/00325 K¤j«khŸ 2017-18 346.00 

120 0011888 087/016/00124 P. uhn#ªÂu‹ 2016-17 62.00 

121 0011891 087/017/00297 S. jdby£Rä 2017-18 316.00 

122 0011886 087/016/00137 R¥ukâa‹ 2017-18 264.00 

123 0011890 087/009/01295 A. KUnfr‹ 2017-18 362.00 

124 0011889 087/017/00350 »UZz‹ 2016-17 33.00 

125 0011887 087/016/00031 G. nrfu‹ 2017-18 264.00 

126 0011885 087/016/00101 K. RnuZFkh® 2017-18 304.00 

127 0011884 087/016/00091 g‹Ü®bršt« 2017-18 506.00 

128 0011883 087/016/00252 N. ghy»UZz‹ 2018-19 734.00 

129 0011882 087/016/00039 K. ã®kyh 2017-18 598.00 

130 0011881 087/016/00079 ehfuh#‹ 2017-18 298.00 

131 0011880 087/016/00089 ehfuh#‹ No Demand 
available 

  

132 0011879 087/009/00351 ghDkÂ 2017-18 264.00 

133 0011878 087/009/00348 
uh#by£Rä, 
òtndZtç 2017-18 264.00 



134 0011877 087/016/00060 b#fjh«ghŸ No Demand 
available 

  

135 0011876 087/016/00180 uhk»UZz‹ 2017-18 264.00 

136 0011875 087/009/00204 S.M. j§fuh{ 2016-17 66.00 

137 0011874 087/016/00128 Âahfuh#‹ 2017-18 264.00 

138 0011873 087/009/00333 
M. r©Kf« S/o, 

_¡f‹ 
2017-18 370.00 

139 0011872 087/016/00021 bu§feha» 2017-18 144.00 

140 0011871 087/016/00050 K. Phdntš, K. uh#& 2017-18 304.00 

141 0011870 087/009/00329 A. Jiuuh{ 2017-18 312.00 

142 0011869 087/016/00049 eluh#‹ 2017-18 304.00 

143 0011868 087/009/00181 T. KUnfr‹ 2017-18 246.00 

144 0011867 087/016/00041 PR. ghyRªju« 2017-18 304.00 

145 0011866 087/016/00218 N. nrf® No Demand 
available 

  

146 0011865 087/016/00178 fky« 2017-18 270.00 

147 0011864 087/016/00122 M. KUnfr‹ 2017-18 336.00 

148 0011863 087/016/00289 M. brštuh{ 2017-18 197.00 

149 0011862 087/016/00112 Ãur‹d« 2017-18 264.00 

150 0011861 087/016/00175 uhk¢rªÂu‹ 2017-18 428.00 

151 0011860 087/016/00274 gh¥gh¤Â 2017-18 264.00 

152 0011859 087/016/00168 K. ã®kyh 2018-19 348.00 

153 0011858 087/016/00148 T. é#aby£Rä 2017-18 304.00 

154 0011857 087/016/00073 S. f©z‹, by£Rä 2017-18 306.00 

155 0011856 087/016/00024 N. ghyR¥ukâa‹ 2017-18 580.00 

156 0011855 087/016/00061 R. brštuh{ 2017-18 198.00 

157 0011854 087/016/00278 R. m§fhæ 2017-18 510.00 

158 0011853 087/016/00072 S. f©z‹, by£Rä 2017-18 346.00 



159 0011852 087/016/00275 gh¥gh¤Â 2017-18 264.00 

160 0011851 087/016/00277 R. m§fhæ 2017-18 576.00 

161 0011850 087/016/00078 ehfuh#‹ 2017-18 294.00 

162 0011849 087/016/00029 
btŸëa«ik, f/bg. 
ghyR¥ukâa‹ 2017-18 208.00 

163 0011848 087/016/00179 R. rutz‹ 2017-18 270.00 

164 0011847 087/016/00040 K. ã®kyh 2018-19 554.00 

165 0011846 087/016/00071 S. »UZz_®¤Â 2017-18 312.00 

166 0011845 087/016/00097 gh®tÂ 2017-18 330.00 

167 0011844 087/016/00267 
fky« - Ia¥g‹ - 
r©Kf« 2017-18 296.00 

168 0011843 087/016/00193 D. kâ, mŒa¥g‹ 2017-18 264.00 

169 0011842 087/016/00123 M. KUnfr‹ 2017-18 232.00 

170 0011841 087/016/00074 S. f©z‹ 2017-18 346.00 

171 0011840 087/016/00023 N. ghyR¥ukâa‹ 2017-18 580.00 

172 0011839 087/016/00208 tŸëa«ik 2017-18 370.00 

173 0011838 087/016/00096 gh®tÂ 2017-18 358.00 

174 0011837 087/016/00076 ehfuh#‹ 2017-18 308.00 

175 0011836 087/016/00268 
fky« - Ia¥g‹ - 
r©Kf« 2017-18 506.00 

176 0011835 087/016/00070 S. »UZz_®¤Â 2017-18 332.00 

177 0011834 087/016/00138 K. uhn#Z 2017-18 264.00 

178 0011833 087/016/00111 A. rªÂunrfu‹ 2017-18 402.00 

179 0011832 087/016/00147 P. nyhfehj‹ 2017-18 286.00 

180 0011831 087/016/00198 nrf®  No Demand 
available 

  

181 0011830 087/016/00200 brštuh{ 2017-18 180.00 

182 0011829 087/016/00090 R. Rjh 2017-18 428.00 



183 0011828 087/016/00028 C. r¡Ântš 2017-18 464.00 

184 0011827 087/016/00146 A. ky®bršé 
No Demand 

available 
  

185 0011826 087/016/00099 mynkY 2017-18 304.00 

186 0011825 087/004/00030 P. nkhf‹uh{ 2016-17 244.00 

187 0011824 087/004/00150 K.R. knfZtu‹ 2017-18 1448.00 

188 0011807 087/001/00476 C. td#h 
No Demand 

available 
  

189 0011806 087/024/00922 
Secretary, 
olungumurai sales 
centre 

No Demand 
available 

  

ந.க.எ�.741/அ1/2020 

அ&வலக( )றி*+: ம1ற� அSமதி$கலா�. 
31.01.2020 02   4ைறg- நகரா'சி அBணாேப�:4 நிைலய,தி! இயDகிவ�� 

ஆவ�1பாலக� ேப�:4நிைலய,தி! கிழ$%Lர,தி! வட$%$கமாக உ�ள4 

அதிக அளவ�! ெபா4ம$க� வ:4 ெச!வத % இைடgறாக உ�ளதா*� 

அதி! ஆவ�1 பாலக� உ�ள இட,தி! அைம:4�ள கைடகJ$%றிய  

மி1சாரh8Dபா$i உ�ளதா! அபாய� ஏ பCவைத தவ�-$%�  ெபா�'C� 

இ:த ஆவ�1பாலக,ைத மா றி தி�jசி பi நி %� இட,தி % வட$% Lற�  

RO %8நI�$% அ�கி! உ�ள இட,தி! ஆவ�1 பாலக,ைத மா .வத % 

ம1ற,தி1 அSமதி ேவBட6பCகிற4 (ந.க.எB.10/2020/அ1) 

அ&வலக )றி*+:ம1ற� அSமதி$கலா�    

தI-மான 
எB:326 
அSமதி$
க6ப'ட4. 
 



31.01.2020 03 தி�.P.ச:4� 4ைறg- எ1பவ- 4ைறg- நகரா'சி$% ெசா:தமான அBணா 

ேப�:4 நிைலய� Lதிய கைட எB.10 ஏல� ம .� ஒ6ப:த� Aல� 

01.01.2019 9த! மாத வாடைக$% ெப . நட,தி வ:தா-.  இவர4 31.01.2020-� 

ேததிய வ�Bண6ப,தி! ேம ப8 கைடைய நட,த இயலா4 என ெத	வ�,4 

ேம ப8 கைட$% த1னா! ெச*,திய ைவ6L ெதாைக m.175000/-ைய %,தைக 

இன� வ	 வ�தி6L எB.087/BD01/00027 ஈC ெசH4 ெகா�ள ெத	வ�,4�ளா-.  

இத1ப8 ேம ப8 ெதாைகைய ஈCெசH4 ெகா�ளV� ேம ப8 கைடைய 

31.01.2020-� ேததி மாைல 9த! நகரா'சி ெபா.6ப�! எC,4 ெகா�ளV�, 

இ]வ�ன,ைத ஏல� ம .� ஒ6ப:த6L�ள� இன,தி! ேச-,4 ெகா�ளV�, 

இ]வ�ன,தி1 ேக'ைப 2/2020 மாத� 9த! கண�ன� ேக'ப�! இ�:4 நI$க� 

ெசHயV� ம1ற,தி1 அSமதி$% ைவ$க6பCகிற4.( ந.க.எB. 1961/2019/அ1/I) 

அ&வலக )றி*+: அSமதி வழDகலா� 

தI-மான 
எB:327 
அSமதி$
க6ப'ட4 

31.01.2020 04 இ:நகரா'சி ெசா:தமான அBணா ேப�:4 நிைலய,தி! நகரா'சி ஆைணய-, 

4ைறg- அவ-க� ெசய!9ைற ந.க.எB.4343/2018/அ1 நா� 31.12.2018 

உ,திரவ�1ப8 தி�.எi.மகா9ன� எ1பவ�$% Lதிய கைட எB 4/4ஐ மாத 

வாடைக$% அSபவ�,4$ெகா�ள ஒ6பைட6L ெசHய6ப'ட4. 

தி�.எi.மகா9ன� எ1பவ- ேம ப8 கைடய�ைன ெப .$ெகாBட 

தI-மான 
எB:328 
அSமதி$
க6ப'ட4 
 



கால,திலி�:4 கைடைய நட,தவ�!ைல.  அ1னா�$% மாத வாடைக 

ெச*,த ேகா	 08.02.2019, 08.05.2019, 05.08.2019, 09.09.2019, 11.10.2019 ம .� 

28.11.2019� ேததிகள�! ேக'L அறிவ�6L சா-V ெசHய6ப'ட4.  ேம*� 

17.12.2019� ேததிய�! ஜ6தி அறிவ�6L ெகாC,4 m.1,65,672/- மாத வாடைக 

ெச*,த ேகார6ப'ட4.  தி�.எi.மகா9ன� எ1பவ- மாத வாடைக ெதாட-:4 

1/2019 மாத� 9த! 12/2019 மாத� 98ய m.1,65,672/- ஐ ெச*,தவ�!ைல.  

ேம ப8யா�$% ஒ6பைட6L ெசHய6ப'ட கைட எB 4-ஐ 31.12.2019 மாைலய�! 

ேம ப8 கைடைய r'8 சீ! ைவ,4 நகரா'சி6 ெபா.6ப�! 

எC,4$ெகா�ள6ப'ட4.  வ�வாH ஆHவ- தன4 %றி6ப�! 

ெத	வ�,4�ளத1ப8 ேம ப8யா	1 ைவ6L,ெதாைக m.1,75,000/-! மாத 

வாடைக m.1,65,672/-ஐ %,தைக இன,தி % வரவாக எC,4$ெகா�ளV� 

ேம*� 1/2020 மாத� 9த! ேம ப8 கைட நகரா'சி ெபா.6ப�! 

எC,4$ெகாBடதா! ேக'L இ!ைல எனV� இ]வ�ன,ைத ம. ஏல� 

வ�டV� ம1ற,தி1 அSமதி$% ைவ$க6பCகிற4. (ந.க.எB.3294/2019/அ1) 

அ&வலக )றி*+: ம1ற� அSமதி வழDகலா�. 

31.01.2020 05 4ைறg- நகரா'சி வா-C எB.17! ேப�:4 ெச!*� ெமய�1சாைல, அரசின- 

%8ய��6L சாைல ச:தி6ப�! திsெரன ப�ள� ஏ ப'C வாகனDக� ெச!ல 

தI-மான 
எB:329 
அSமதி$
க6ப'ட4 



98யாத Kழ! ஏ ப'ட4.   இ6ப%தியான4 ேப�:4க� ெச!*� ஒ� 

வழி6பாைதயாக உ�ளதா!,  த சமய� ஏ ப'ட ப�ள� ெப	தா%மானா! 

வாகன ேபா$%வர,4 பாதி6பைடவ4ட1 அச�பாவ�தDக� நிகழ$78ய 

வாH6Lக� உ�வாகலா� எ1பதா! இjச:தி6ப�! RCC பால� அைம$க 

மதி6பuC m.2.00 இல'ச,தி % தயா- ெசHய6ப'C ேம ப8 பண�ய�ைன 

ெபா4ம$க� நல1 க�தி உட1 ெசH4 98$க ேவB8ய அவசர அவசிய� 

காரணமாக தமி�நாC நகரா'சிக� ச'ட� 1920 ப�	V 15-1 கீ� இ6பண�ய�ைன 

நகரா'சி பதிV ெப ற ஒ6ப:ததார- தி�.T.இ:திரஜி, 4ைறg- அவ-க� Aல� 

ேம ெகா�ள6ப'ட4 ம1ற,தி1 பா-ைவ$%� பதிவ� %� 

ைவ$க6பCகிற4.(ந.க.எB.4285/2019/இ1)  

அ&வலக )றி*+ : பா-ைவய�'C பதிV ெசHயலா�. 

 

31.01.2020 06 4ைறg- நகரா'சி 14.55 ச.கி.ம3 பர6L�ள ேத-Vநிைல நகரா'சியா%�.  

இ:நகரா'சிய�! ெப	ய ஏ	 ம .� சி1ன ஏ	 இ�ெப�� ஏ	கJ� அத % 

15.588 கி.ம3 நIள9�ள வ8கா! வாH$கா!கJ� உ�ளன.  ேம*� 47.858 கி.ம3 

நகரா'சி சாைலகJ� 175 ெத�$கJ� உ�ளன.  56.292 கி.ம3 நIள9�ள %8நI- 

பகி-மான %ழாHகJ� பய1பா'8! உ�ளன.  திட$கழிV ேமலாBைம 

கலைவ உர$கிடD%� உ�ளன.  நகரா'சி %8நI- வழDக! %ழாHகள�! கசிV 

தI-மான 
எB:330 
அSமதி$
க6ப'ட4 
 



ம .� பராம	6L பண�க� ேம ெகா�ளV�, சாைலக�, ெத�$க� ம ற� 

நகரா'சிய�! ஏ பட$78ய ஆ$கிரமி6Lகைள அக றV�, மைழநI- வ8கா! 

வாH$கா!கைள w-வா	 பராம	$கV�, மைழ ம ற� Lய! ம3'L ேபா1ற 

அவசர பண�கள�! அவசர பண�கள�! ஈCபC,தV�, திட$கழிV ேமலாBைம 

பண�கள�*� பய1பC,தV� JCB வாகன� ெகா�9த! ெசHய6ப'ட4.  

ேம ப8 JCB வாகன� இய$%வத % மாவ'ட ஆ'சி,தைலவ- 

தி�jசிரா6ப�ள� அவ-க� நி-ணய�,த தின$7லி அ86பைடய�! 15 மாத 

கால,தி % மதி6பuC m.3.00 இல'ச,தி % தயா- ெசHய6ப'C ம1ற அSமதி 

ேவBட6பCகிற4. (ந.க.எB.642/2020/இ1)  

அ&வலக )றி*+ :  

1. ேம ப8 ெசலவ�ன� %8நI- நிதிய�! ேம ெகா�ள ம1ற� 

அSமதி$கலா�. 

2. பண�ய�1 அவசர அவசிய� க�தி தன� அ*வல- ம .� 

ஆைணய-(ெபா) அவ-கள�1 91 அSமதி ெப . நடவ8$ைக 

ேம ெகாBடைம$%� ம1ற� அSமதி$கலா�. 

31.01.2020 07 4ைறg- நகரா'சிய�!, வா-C எB.1 வட$% ரத வ Iதிய�! Lதிய காவ�	 %8நI- 

பகி-மான %ழாH பதி$%� பண�$% மதி6பuC m.1.50 இல'ச,தி % தயா- 

தI-மான 
எB:331 
அSமதி$
க6ப'ட4 



ெசHய6ப'C ம1ற,தி1 அSமதி$% ைவ$க6பCகிற4. (ந.க.எB.174/2020/இ1) 

 அ&வலக )றி*+ :  

1. ம1ற� அSமதி$கலா�. 

2. ேம ப8 ெசலவ�ன� %8நI- நிதிய�! ேம ெகா�ள ம1ற� 

அSமதி$கலா�. 

 

31.01.2020 08 4ைறg- நகரா'சிய�!, வா-C எB.7 ச:ைத ேராC ப%திய�! காவ�	 %8நI- 

வ�நிேயாக� ெசHய6ப'C வ�கிற4.  இ:நிைலய�!, அ6ப%திய�! உ�ள 

பகி-மான %ழாH மிகV� பழைமயானதா! அ]வ6ெபாN4 அைட6L ம .� 

பN4க� ஏ பCவதா! காவ�	 %8நI- சீராக வ�நிேயாக� ெசHய இயலாத 

நிைல ஏ பCகிற4.  இத1 காரணமாக, பNதைட:4�ள பகி-மான %ழாHகைள 

ச	ெசH4 சீரான 9ைறய�! அ6ப%தி ம$கJ$% %8நI- வ�நிேயாக� ெசHய 

மதி6பuC m.1.50 இல'ச,தி % தயா- ெசHய6ப'C ம1ற,தி1 அSமதி$% 

ைவ$க6பCகிற4. (ந.க.எB.174/2020/இ1 ) 

 அ&வலக )றி*+ :  

1. ம1ற� அSமதி$கலா�. 

2. ேம ப8 ெசலவ�ன� %8நI- நிதிய�! ேம ெகா�ள ம1ற� 

அSமதி$கலா�. 

தI-மான 
எB:332 
அSமதி$
க6ப'ட4 
 



31.01.2020 09 4ைறg- நகரா'சிய�!, வா-C எB.21 தியாகி சிDகாரேவல- ெத� பைழய 

நகரா'சி அ*வலக� 9த! SLR Tower 98ய Lதிய காவ�	 %8நI- ெமய�1 

%ழாH பதி$%� பண�$% மதி6பuC m.5.00 இல'ச,தி % தயா- ெசHய6ப'C 

ம1ற,தி1 அSமதி$% ைவ$க6பCகிற4. (ந.க.எB.174/2020/இ1)  

அ&வலக )றி*+ :  

1. ம1ற� அSமதி$கலா�. 

2. ேம ப8 ெசலவ�ன� %8நI- நிதிய�! ேம ெகா�ள ம1ற� 
அSமதி$கலா�. 

தI-மான 
எB :333 
அSமதி$
க6ப'ட4 
 

31.01.2020 10 4ைறg- நகரா'சி அ*வலக பய1பா'8! இயDகிவ�� ஈ6L வாகன�  

TN48Z6096-$% பN4க� ச	ெசH{� பண�$% உ�|- நி.வனDகள�டமி�:4 

வ�ைல6L�ள� ேகார6ப'டதி! கீ�கBட வ�பர6ப8 A1. வ�ைல6L�ள�க� 

24.01.2020 அ1. ெபற6ப'ட4.  அத1 வ�பர�. 

வ.எ
B 

நி.வன,தி1 ெபய- வ�ைல வ�கித� 

1 
JANATHA AUTO DIESEL WORKS, 
32-A, Pookkallai street, 
Tanjore Road, Trichy. 

m.1,38,556/- 

2 
DOMONIC AUTO CARAGE, 
23, Anbil Dharmalingam Nagar, 
Edamalaipattipudur, Trichy. 

m.1,29,800/- 

3 RITA AUTO CARAGE, m.1,42,450/- 

தI-மான 
எB:334  
அSமதி$
க6ப'ட4 
 



10, Chennai bye-pass road, 
Near Thirupathi Steels, Apollo Hospital 
Opp., Trichy. 

ேம கBட  A1. வ�ைல6L�ள�கள�! வ.எB.2-! உ�ள DOMONIC AUTO 

CARAGE, Trichy எ1ற நி.வன� வழDகிய வ�ைல6L�ள� வ�ைலவ�கித� 

%ைறவாக உ�ள4 ஏ ப4 %றி,4 ம1ற,தி1 அSமதி$% ைவ$க6பCகிற4.( 

ந.க.எB.3871/2019/இ1)  

அ&வலக )றி*+ : ம1ற� அSமதி$கலா�. 
 

31.01.2020 11 4ைறg- நகரா'சிய�! உ�ள JCB வாகன� இய$%வத % ஒ6ப:த 

அ86பைடய�! ஒ� நப- ம'C� 15 மாத  கால,தி % ச6ைள ெசHத! 

பண�$% மதி6பuC m.3.00 இல'ச,தி % தன� அ*வல- அவ-கள�1 91 

அSமதி நா�.03.01.2020! ஒ6Lத! வழDகியைத ெதாட-:4 24.01.2020 அ1. 

ஒ6ப:த6L�ள� ேகார6ப'டதி! கீ�கBட வ�பர6ப8 ஒ6ப:த6L�ள� 

வர6ெப ற4. 

வ. 

எB 
ஒ6ப:ததார- ெபய- ஒ6ப:த6L�ள�ய�! சதவ Iத� 

1 
தி�.V.பாiக-, 

ஒ6ப:ததார-, 4ைறg- 
மதி6பu'ைட வ�ட 0.33% %ைறV 

தI-மான 
எB:335  
அSமதி$
க6ப'ட4 
 



2 
தி�.K.சரவண1, 

ஒ6ப:ததார-, 4ைறg- 
மதி6பu'ைட வ�ட 0.50% அதிக� 

ேம கBட ஒ6ப:த6L�ள�ய�! வ.எB.1-! உ�ள தி�.V.பாiக-, ஒ6ப:ததார-, 

4ைறg- அவ-கள�1 ஒ6ப:த6L�ள� மதி6பu'ைட வ�ட 0.33% %ைறவாக 

உ�ள4 ஏ ப4 %றி,4 ம1ற,தி1 98வ� % ைவ$க6பCகிற4. 

(ந.க.எB.642/2020/இ1) 

அ&வலக )றி*+ : ம1ற� அSமதி$கலா�. 

31.01.2020 12 4ைறg- நகரா'சி அ*வலக பய1பா'8! உ�ள கண�ன�க� இய$%வத % 

பய1பC,த6ப'C வ�� UPS ேப'ட	க� பNதைட:4�ளதா! அதைன மா றி 

12 எBண�$ைகய�! Lதிய ேப'ட	க� (12 Volt /28AH SMF Battery) அைம$க 

உ,ேதச ெசலவ�ன� m.45,000/-,தி % ம1ற,தி1 அSமதி ேவBட6பCகிற4. 

(ந.க.எB.168/2020/இ1) 

அ&வலக )றி*+ :ேம ப8 ெசலவ�ன� ெபா4நிதிய�! ேம ெகா�ள ம1ற� 

அSமதி$கலா�. 

தI-மான 
எB: 336  
அSமதி$
க6ப'ட4. 
 

31.01.2020 13 4ைறg- நகரா'சிய�! 14th CFC மா1ய,ெதாைகய�1 கீ� பNதைட:த 

தா- சாைலக� ம .� சிெமB' சாைலக� சீரைம,த! ம .� Lதிதாக 

தா-சாைலக� அைம$%� பண�க� ேம ெகா�ள இ:நக-ம1ற தI-மான எB.320 

நா�.03.01.2020-! ஒ6Lத! வழDகியைத ெதாட-:4 28.01.2020 அ1. 

தI-மான 
எB:337  
அSமதி$
க6ப'ட4 
 



ஒ6ப:த6L�ள� ேகார6ப'டதி! கீ�கBட வ�பர6ப8 ஒ6ப:த6L�ள�க� 

வர6ெப ற4. 

வ. 
எ
B 

வா-
C 

எB 
சாைலய�1 ெபய- 

மதி6பu'C 
ெதாைக 

(m.இல'ச,தி
!) 

ஒ6ப:ததார- ெபய- 
ஒ6ப:த6L�ள�
ய�! சதவ Iத� 

 தா�சாைலக�   

1 1 வட$% ரத வ Iதி 8.30 

தி�.K. ராேஜ�, 
ஒ6ப:ததார-, 4ைறg- 

மதி6பu'ைட 
வ�ட 4.95% 
அதிக�  

தி�.K.�ேர�, 
ஒ6ப:ததார-, 4ைறg- 

மதி6பu'ைட 
வ�ட 7.16% 
அதிக� 

2 2 ேம % ரத வ Iதி 9.10 

தி�.K. ராேஜ�, 
ஒ6ப:ததார-, 4ைறg- 

மதி6பu'ைட 
வ�ட 4.70% 
அதிக�  

தி�.K.�ேர�, 
ஒ6ப:ததார-, 4ைறg- 

மதி6பu'ைட 
வ�ட 7.10% 
அதிக� 

3 3 

கிழ$% 
ெத6ப$%ள,ெத� 
ம .� வட$% 
ெத6ப$%ள,ெத� 

9.10 

தி�.K. ராேஜ�, 
ஒ6ப:ததார-, 4ைறg- 

மதி6பu'ைட 
வ�ட 4.95% 
அதிக�  

தி�.K.�ேர�, 
ஒ6ப:ததார-, 4ைறg- 

மதி6பu'ைட 
வ�ட 5.69% 
அதிக� 

4 7 
ேவDகட,தா�- 
ேராC (கிழ$%) 

7.00 

தி�.T.இ:திரஜி,, 
ஒ6ப:ததார-, 4ைறg- 

மதி6பu'ைட 
வ�ட 4.94% 
அதிக�  

தி�.K.சரவண1, 
ஒ6ப:ததார-, 4ைறg- 

மதி6பu'ைட 
வ�ட 8.59% 



அதிக� 

5 9 
நடராஜ1 கிh1 
சி'8 

9.80 

தி�.T.இ:திரஜி,, 
ஒ6ப:ததார-, 4ைறg- 

மதி6பu'ைட 
வ�ட 4.55% 
அதிக�  

தி�.K.சரவண1, 
ஒ6ப:ததார-, 4ைறg- 

மதி6பu'ைட 
வ�ட 9.62% 
அதிக� 

6 11 
தியாகி %மர1 
ெத� 

6.00 

தி�.K.சரவண1, 
ஒ6ப:ததார-, 4ைறg- 

மதி6பu'ைட 
வ�ட 4.99% 
அதிக�  

தி�.T.இ:திரஜி,, 
ஒ6ப:ததார-, 4ைறg- 

மதி6பu'ைட 
வ�ட 8.55% 
அதிக� 

7 
17 & 
19 

ெசார,w- ேராC 
ம .� காமரா� 
காலன� 

9.70 

தி�.K.சரவண1, 
ஒ6ப:ததார-, 4ைறg- 

மதி6பu'ைட 
வ�ட 4.94% 
அதிக�  

தி�.T.இ:திரஜி,, 
ஒ6ப:ததார-, 4ைறg- 

மதி6பu'ைட 
வ�ட 8.51% 
அதிக� 

8 18 
பாரதிநக- 
%.$%,ெத� 

7.00 

தி�.T.இ:திரஜி,, 
ஒ6ப:ததார-, 4ைறg- 

மதி6பu'ைட 
வ�ட 4.94% 
அதிக�  

தி�.K.சரவண1, 
ஒ6ப:ததார-, 4ைறg- 

மதி6பu'ைட 
வ�ட 8.14% 
அதிக� 

9 24 ெல'�மிகா:தLர� 9.40 

தி�.K.சரவண1, 
ஒ6ப:ததார-, 4ைறg- 

மதி6பu'ைட 
வ�ட 4.94% 
அதிக�  

தி�.T.இ:திரஜி,, 
ஒ6ப:ததார-, 4ைறg- 

மதி6பu'ைட 
வ�ட 8.07% 
அதிக� 



  ெமா�த� 75.40 
  

 
 சிெம�� சாைலக�   

10 2 

ெப�மா� 
ேகாவ�! ெத� 
ம .� கீழ$%,தி 
ெத� 

6.80 

தி�.K. ராேஜ�, 
ஒ6ப:ததார-, 4ைறg- 

மதி6பu'ைட 
வ�ட 4.88% 
அதிக�  

தி�.K.�ேர�, 
ஒ6ப:ததார-, 4ைறg- 

மதி6பu'ைட 
வ�ட 5.60% 
அதிக� 

11 
7 & 
10 

திெரௗபதி அ�ம1 
ேகாவ�! ெத�-3 
ம .� 
L4$கா'C,ெத� 

7.80 

தி�.K. ராேஜ�, 
ஒ6ப:ததார-, 4ைறg- 

மதி6பu'ைட 
வ�ட 4.93% 
அதிக�  

தி�.K.�ேர�, 
ஒ6ப:ததார-, 4ைறg- 

மதி6பu'ைட 
வ�ட 7.12% 
அதிக� 

12 14 மாதவ1 ச:4 9.60 

தி�.T.இ:திரஜி,, 
ஒ6ப:ததார-, 4ைறg- 

மதி6பu'ைட 
வ�ட 4.94% 
அதிக�  

தி�.K.சரவண1, 
ஒ6ப:ததார-, 4ைறg- 

மதி6பu'ைட 
வ�ட 8.15% 
அதிக� 

13 15 

ெத % 
மா	ய�ம1 
ேகாவ�! ெத� 
ம .� ெத % 
ெத� 

9.70 

தி�.K.சரவண1, 
ஒ6ப:ததார-, 4ைறg- 

மதி6பu'ைட 
வ�ட 4.90% 
அதிக�  

தி�.T.இ:திரஜி,, 
ஒ6ப:ததார-, 4ைறg- 

மதி6பu'ைட 
வ�ட 6.30% 
அதிக� 

14 
11 & 
22 

ேவa ச:4 
ம .� தி�jசி 
ேராC கா:திநக- 

9.70 

தி�.T.இ:திரஜி,, 
ஒ6ப:ததார-, 4ைறg- 

மதி6பu'ைட 
வ�ட 4.94% 
அதிக�  

தி�.K.சரவண1, 
ஒ6ப:ததார-, 4ைறg- 

மதி6பu'ைட 
வ�ட 8.51% 



அதிக� 
 

ேம கBட வ�பர6ப8 வர6ெப .�ள ஒ6ப:த6L�ள�க� மதி6பu'ைடவ�ட 

அதிகமான வ�ைலவ�கித,தி! இ�6பதா!, இ]வ*வலக க8த� நா�.28.01.2020 

வாய�லாக ேபj�வா-,ைத (Negotiation) க8த� வழDகி ஒ6ப:த6L�ள�கைள 

மதி6பu'C வ�ைலவ�கித,ைதவ�ட %ைறவாக வழDக ேக'C$ெகா�ள6ப'ட4.  

இத1ப8 ஒ6ப:ததார-க� 30.01.2020! வழDகிய வ�ைல$%ைற6L வ�பர� 

கீ�கBட அ'டவைண6ப8. 

  
வ. 
எ
B 

சாைலய�1 ெபய- 
ஒ6ப:ததார- 

ெபய- 
ஒ6ப:த6L�ள�ய�

! சதவ Iத� 

வ�ைல$%ைற6
L ெசH4 
வழDகிய 
வ�பர� 

1 வட$% ரத வ Iதி 
தி�.K. 
ராேஜ�, 
ஒ6ப:ததார- 

மதி6பu'ைட வ�ட 
4.95% அதிக�  

மதி6பu'ைட 
வ�ட 4.73% 
அதிக�  

2 ேம % ரத வ Iதி 
தி�.K. 
ராேஜ�, 
ஒ6ப:ததார- 

மதி6பu'ைட வ�ட 
4.70% அதிக�  

மதி6பu'ைட 
வ�ட 4.48% 
அதிக�  

3 
கிழ$% ெத6ப$%ள,ெத� ம .� 
வட$% ெத6ப$%ள,ெத� 

தி�.K. 
ராேஜ�, 
ஒ6ப:ததார- 

மதி6பu'ைட வ�ட 
4.95% அதிக�  

மதி6பu'ைட 
வ�ட 4.71% 
அதிக�  

4 ேவDகட,தா�- ேராC (கிழ$%) 
தி�.T.இ:திரஜி
,, 
ஒ6ப:ததார- 

மதி6பu'ைட வ�ட 
4.94% அதிக�  

மதி6பu'ைட 
வ�ட 4.72% 
அதிக�  

5 நடராஜ1 கிh1 சி'8 
தி�.T.இ:திரஜி
,, 
ஒ6ப:ததார- 

மதி6பu'ைட வ�ட 
4.55% அதிக�  

மதி6பu'ைட 
வ�ட 4.34% 
அதிக�  



6 தியாகி %மர1 ெத� 
தி�.K.சரவண
1, 
ஒ6ப:ததார- 

மதி6பu'ைட வ�ட 
4.99% அதிக�  

மதி6பu'ைட 
வ�ட 4.75% 
அதிக�  

7 
ெசார,w- ேராC ம .� காமரா� 
காலன� 

தி�.K.சரவண
1, 
ஒ6ப:ததார-  

மதி6பu'ைட வ�ட 
4.94% அதிக�  

மதி6பu'ைட 
வ�ட 4.67% 
அதிக�  

8 பாரதிநக- %.$%,ெத� 
தி�.T.இ:திரஜி
,, 
ஒ6ப:ததார- 

மதி6பu'ைட வ�ட 
4.94% அதிக�  

மதி6பu'ைட 
வ�ட 4.71% 
அதிக�  

9 ெல'�மிகா:தLர� 
தி�.K.சரவண
1, 
ஒ6ப:ததார- 

மதி6பu'ைட வ�ட 
4.94% அதிக�  

மதி6பu'ைட 
வ�ட 4.69% 
அதிக�  

10 
ெப�மா� ேகாவ�! ெத� ம .� 
கீழ$%,தி ெத� 

தி�.K. 
ராேஜ�, 
ஒ6ப:ததார- 

மதி6பu'ைட வ�ட 
4.88% அதிக�  

மதி6பu'ைட 
வ�ட 4.73% 
அதிக�  

11 
திெரௗபதி அ�ம1 ேகாவ�! 
ெத�-3 ம .� L4$கா'C,ெத� 

தி�.K. 
ராேஜ�, 
ஒ6ப:ததார- 

மதி6பu'ைட வ�ட 
4.93% அதிக�  

மதி6பu'ைட 
வ�ட 4.65% 
அதிக�  

12 மாதவ1 ச:4 
தி�.T.இ:திரஜி
,, 
ஒ6ப:ததார- 

மதி6பu'ைட வ�ட 
4.94% அதிக�  

மதி6பu'ைட 
வ�ட 4.79% 
அதிக�  

13 
ெத % மா	ய�ம1 ேகாவ�! 
ெத� ம .� ெத % ெத� 

தி�.K.சரவண
1, 
ஒ6ப:ததார- 

மதி6பu'ைட வ�ட 
4.90% அதிக�  

மதி6பu'ைட 
வ�ட 4.76% 
அதிக�  

14 
ேவa ச:4 ம .� தி�jசி 
ேராC கா:திநக- 

தி�.T.இ:திரஜி
,, 
ஒ6ப:ததார- 

மதி6பu'ைட வ�ட 
4.94% அதிக�  

மதி6பu'ைட 
வ�ட 4.79% 
அதிக�  

 

 ேம கBட வ�பர6ப8 ஒ6ப:ததார-க� வ�ைல$%ைற6L ெசH4 
வழDகியைத ஏ ப4 %றி,4 ம1ற,தி1 98வ� % ைவ$க6பCகிற4.( 
ந.க.எB.34/2020/இ1)  



அ&வலக )றி*+ :  
1. ம1ற� அSமதி$கலா�. 
2. மதி6பu'ைட வ�ட 7Cதலா%� ெசலவ�ன,ைத இ:நகரா'சி 

ெபா4நிதிய�லி�:4 ேம ெகா�ளV� ம1ற� அSமதி$கலா�. 
31.01.2020 14 4ைறg- நகரா'சி எ!ைல$%'ப'ட 24 வா-Cகள�! உ�ள ெத�ேவார 

வ�யாபா	கJ$%  ேதசிய நக-Lற வா�வாதார இய$க� சாைலேயார வ� பைன 
சா1றித� Lience valid From 24.01.2020 9த! 23.01.2021 98ய வழDக 
வ�ைல6L�ள� ெபற6ப'ட4  ம1ற ஒ6Lத*$% ெபா�� ைவ$க6பCகிற4. 

வ. 
எB 

ேவைலய�1 ெபய- 

The Athers 
Charitable and 
Educational 

Trust 
Thiruvannamalai 

Haslois 5, MPA, 
Charch street, 
SS Nagar 
Extension 

Thirumullaivoil 
Chennai 

Neru Thuligal 
Eyakkori 149, 

Masiamman Kovil 
10th Street, 
Thirumullaivoil 

Chennai 
1 ெத�ேவார வ�யாபா	க� 

சாைலேயார வ� பைன 
(MIS Typing Work Designing 
and Linking certificate 
print)சா1. 

m.50.00 m.65.00 m.75.00 

(ந.க.எB.3834/14/H1) 
வர6ெப ற 3 வ�ைல6L�ள�கள�!, %ைற:த வ�ைல6L�ள� அள�,த The 

Athense Chairtable and Educational Trust தி�வBணாமைல அவ-கள�1 %ைற:த 
வ�ைல6L�ள�ைய ஏ கலா�. 

ேம*� இ6பண�ய�1 அவசர அவசிய� க�தி, ம1ற அSமதிைய 
எதி-ேநா$கி தன� அ*வல-/ஆைணய	1 91 அSமதி ெப . வ�ைல6L�ள� 
ேகா	யைம$%� %ைற:த வ�ைல6L�ள� அள�,த நி.வன,தி % ேவைல 

தI-மான 
எB:338  
அSமதி$
க6ப'ட4 
 
 



உ,திரV வழDகியைம$%� ம1ற� அSமதி$கலா�. 

31.01.2020 15 4ைறg- நகரா'சி ெபா4 �காதார ப�	V கா�பா$' லா	 எB TN48AT8614 
பN4 நI$க� ெசHய வர6ெப ற வ�ைல6L�ள�க� ம1ற ஒ6Lத*$% ெபா�� 
ைவ$க6பCகிற4. 

வ. 
எB 

வ�பர� சரவண1 
ஆ'ேடா sச! 

ஒ-$i, 
திெரௗபதி 

அ�ம1 ேகாவ�! 
அ�கி! 
4ைறg- 

ச-ேவi 
ஆ'ேடா 
iேப-i, 
4ைறg- 

தமி�நாC 
ஆடேடா 
sச! 

ஒ-$i 
4ைறg- 

1 Mozida FR2A leaf 4Nos 4012.00 3912.00 4050.00 
2 Mozida 2A Rr.Leaf 6 

Nos 
7900.00 7740.00 7900.00 

3 “U” Clamp-‘5’-4nos 300.00 280.00 350.00 
4 “U” Clamp-‘H’-4nos 1950.00 1920.00 2000.00 
5 Center Bolt “8”-2Nos 210.00 180.00 210.00 
6 Center Bolt “4”-1No 270.00 240.00 300.00 
7 Gnease-1Kg 160.00 140.00 180.00 
8 Wasle-5Kg 60.00 50.00 60.00 
9 4X3/8 Bolt nut-12Nos 210.00 180.00 210.00 
10 3/4X1/4-12Nos 90.00 60.00 90.00 
11 7லி 4750.00 4500.00 4750.00 
 Total 19912.00 19202.00 20100.00 
(ந.க.எB.2587/19/H1) 

தI-மான 
எB:339 
அSமதி$
க6ப'ட4 
 



அ&வலக )றி*+: 
வர6ெப ற 3 வ�ைல6L�ள�கள�!, %ைற:த வ�ைல6L�ள� அள�,த 

ச-ேவi ஆ'ேடா iேப-i, 4ைறg- அவ-கள�1 %ைற:த வ�ைல6L�ள�ைய 
ம1ற� அSமதி$கலா� ேம*� இ6பண�ய�1 அ,தியாவசிய ேதைவய�ைன 
க�தி ெபா4 �காதார பண�$% இ]வாகன� அவசிய� ேதைவ6பCவதா! 
ம1ற அSமதிய�ைன எதி-ேநா$கி தன� அ*வல-/ஆைணய- 91 அSமதி 
ெப . வ�ைல6L�ள� ேகா	யைம$%� %ைற:த வ�ைல6L�ள� அள�,த 
நி.வன,தி % ேவைல உ,திரV வழDகியைம$%� ம1ற� அSமதி$கலா�. 

31.01.2020 16 4ைறg- நகார'சி ப%திய�! க'8ட� உ	ம� வழD%� ேபா4 
ெதாழி சாைல, நி.வனDக� ம .� வ�யாபார$ க'8டDகJ$% அரசாைண 
நிைல எB.86. வ I'C வசதி வா	ய� ம .� நக-Lற� வள-jசி,(UD4(1)) 4ைற 
நா� 28.03.2012 1 வழி கா'Cதலி1 ப8 அ86பைட வசதி$ க'டண� 
வKலி$க6பட ேவBC� என ஆைண வழDக6ப'C�ள4. 

ேம காa� அரசாைணய�! ப,தி எB.3! கBC�ள அ'டவைணய�! 
வ	ைச எB.3 Other Areas-! அC$% மா8 வ�யாபார$ க'8டDக� தவ�ர (Other 
than Multistoreyed Building) வ�யாபார க'8டDகJ$% உ� க'டைம6L ம .� 
அ86பைட வசதி$ க'டணமாக ஒ� ச4ர ம3'ட�$% m.188/- வ Iத� வKல 
ெசH4 அர� தைல6L DPC 0217 60 800 AT 27301 கீ� ெச*,த6ப'C வ�வைத  
ம1ற,தி1 பா-ைவ$% ைவ$க6பCகிற4.(ந.க.எB.87/2020/எ61) 
அ&வலக )றி*+: 

அரசாைண நிைல எB.86 வ I'C வசதி வா	ய� ம .� நக- வள-jசி 
(UDAV) 4ைற நா�.28.03.2012 9த! க'டண� வK! ெசHய6ப'C வ�வைத 
பா-ைவய�'C பதிV ெசHயலா�. 

தI-மான 
எB:340  
பதிV 
ெசHய6ப
'ட4. 

 

ஒ�/-4.தமய:தி 
தன� அ*வல- 
 



 /உBைம நக! / 
 

                                                                                                     ஆைணய-(ெபா), 
                                               4ைறg-  நகரா'சி     

 


